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Julekurve til afrikanske landsbyer 
 
32.750 kr. blev indsamlet til julekurve til to kenyanske landsbyer. 
 
Foreningen Vestkenyas Venner har indsamlet 32.750 kr. til julekurve til de fattigste familier i to 
landsbyer i Vestkenya. Det drejer sig om Kanyakoo i Asembo, som ligger ved Victoriasøen, og 
Kagwena Mochiewo 50 km derfra. Indsamlingen blev iværksat midt i november. 
”Sidste år kunne vi sende 23.300 kr. til de to landsbyer”, fortæller Vestkenyas Venners formand, 
Steen Seierup fra Asembo, hvor han i øjeblikket er på besøg. ”Men i år slog vi alle rekorder. Det er 
langt over vore forventninger, men det er dejligt. Og modtagerne er virkelig taknemmelige. Det 
har betydet, at ingen i de to landsbyer har måttet sulte i julen i år”. 
Indsamlingen er startet ved, at foreningen har sendt en opfordring til medlemmer og sponsorer 
om at donere penge til en julekurv, og samtidig har man foreslået, at de skulle sprede budskabet 
om indsamlingen på de sociale medier.  
En kurv koster omkring 100 kr., og den indeholder ting som majsmel, hvedemel, ris, salt, mælk, 
sæbe, te, madolie og en kylling. Det kan være forskelligt afhængigt af, hvad der i øjeblikket kan 
købes på det lokale marked. 
”Beløbene, som vi har fået, ligger mellem 50 og 2.000 kr.”, fortæller Steen Seierup. ”Langt de 
fleste bidrag kommer fra folk, som vi ikke kender i foreningen. Da en stor del af pengene er betalt 
via MobilePay, kan vi ikke se folks adresse, og derfor har vi ikke mulighed for at takke for hjælpen. 
Det være hermed gjort”, slutter Steen Seierup fra Kenya.  
 
Han har møde med de to lokale bestyrelser, hvor de bl.a. drøfter udviklingsmulighederne i de to 
landsbyer. 
 
Med indsamlede midler i Danmark har Vestkenyas Venner for et par år siden kunnet sende penge 
til opførelse af Asembo Riverside Model School, ARMS i daglig tale. Der er så stor søgning til 
skolen, at der er brug for udvidelse. I november måned var der et virtuelt møde mellem elever og 
lærere fra ARMS og Nydamskolen i Vester Sottrup, Sønderborg Kommune. I forbindelse med 
mødet iværksatte Nydamskolen et arrangement blandt eleverne, hvor man indsamlede penge. Det 
resulterede i en donation på 12.500 kr., som er sendt til ARMS. 
 
På grund af pandemien har der været ekstrem stor mangel på fødevarer i området, og Vestkenyas 
Venner har to gange tidligere i løbet af året sendt fødevarehjælp til landsbyerne for i alt 30.000 kr. 
 
Steen Seierup har sendt billederne uddeling af ”julekurvene” i Kanyakoo og Kagwema Mochiewo. 
 
For yderligere oplysninger kontakt venligst Kurt Pedersen, telefonnr. 51887168, 
ruthkurt@icloud.com 
  



Fakta om Vestkenyas Venner: 
Foreningen blev stiftet ved en generalforsamling i Ribe i 2007. Foreningen har ca. 150 medlemmer 
fordelt i hele Danmark og nogle få i Flensborgområdet. 
I de første år samlede man penge ind ved arrangementer – typisk skolernes motionsløb - på 
skoler. I årene 2008 – 2011 samlede man 520.000 kr. ind. De blev hovedsagelig blev brugt til en 
lægeklinik i Asembo, men også til mindre projekter som vandingsanlæg, brønde og en village 
banking, hvor lokale kan låne mindre beløb for at iværksætte et eller andet projekt efter lokal 
vurdering og beslutning. 
Til den omtalte skole sendte Vestkenyas Venner 284.250 kr.  
Vestkenyas Venner formidler desuden skolesponsorater fra danske sponsorer til skolebørn fra 
Kanyakoo. Der er i øjeblikket 64 sponsorer, som betaler for 65 børn. I 2021 blev der på den konto 
overført 100.660 kr. 
 
Vestkenyas Venners bestyrelse: 
Formand Steen Seierup, Gråsten 
Næstformand Lea Kielsholm, København N 
Sekretær Poul Flack-Jensen, Broager 
Kasserer Kurt Pedersen, Ribe 
Bestyrelsesmedlem Carl Berndsen, Ribe 
Bestyrelsesmedlem Peter Aggerholm, Harrislee 
Bestyrelsesmedlem Palle Laulund, Øster Vedsted, Ribe 
Suppleant Mogens Lønne, Ribe 
Suppleant Sarah Achieng, Risskov 
 
 
Kollagen er fra uddeling af julekurve i Kagwena Mochiewo, de øvrige er fra Kanyakoo i Asembo 



 


