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Medlemskontingent 2022 

Så er det igen tid til at betale medlemskontingent til Vestkenyas Venner. De årlige kontingentsatser er 
fortsat følgende:  

unge under 25 år og studerende 50 kr.  
personligt medlemskab  200 kr. 
familiemedlemskab  350 kr. 
foreningsmedlemskab  750 kr. 
virksomhedsmedlemskab  1.000 kr. 

Kontingentet kan indbetales på vores konto i  

Frøs Sparekasse, reg. 9738 konto 2176432 eller på MobilePay nr. 35350  

Man kan godt være sponsor for et skolebarn uden at være medlem. Alle sponsorpengene går til spon-
sorprogrammet. Men det er medlemskronerne, der er med til, at vi bl.a. kan støtte projekter som øn-
skes af vore samarbejdspartnere i Vestkenya. Vi håber derfor, at I fortsat har lyst til at støtte den fanta-
stiske udvikling, som medlemmerne og sponsorerne har været med til at igangsætte i Vestkenya i kraft 
af jeres bidrag.  

Nogle medlemmer har allerede betalt kontingentet for 2022. De vil få en e-mail, så de ikke kommer til at 
betale igen.  

Sponsorgaver 

To af Vestkenyas Venners medlemmer, som også begge er sponsor for to skoleelever, besluttede 
tidligere i år, at de ville give bidrag på 3.000 kr. og 2.000 kr., som skulle gå til særlige formål efter 
bestyrelsens ønske. Vi henvendte os til bestyrelsen for KSHI i Asembo, der foreslog, at de 3.000 kr. 
skulle deles ligeligt mellem tre meget fattige familier, hvis børn modtager skolesponsorater gennem 
Vestkenyas Venner. Vi besluttede, at beløbet skulle udbetales i tre rater over tre måneder.  

De 2.000 kr. kom netop, som en elev (Norline) havde afsluttet primary school og skulle videre i se-
condary. Her er et eksempel på, hvordan situationen er i Vestkenya og på hvordan de trods alt rela-
tivt få penge, vi støtter med, kan gøre en stor forskel i den kenyanske landsby. 
 



Norline er en faderløs dreng, der om kort tid fylder 14 år. Han 
har som så mange andre i området mistet sin far til Aids og er 
den ældste af fem brødre. Han beskrives som en særdeles dyg-
tig elev i primary school, og det er hans store drøm at gå videre 
i secondary for senere at få et godt job, så han kan hjælpe sin 
familie med at klare dagen og vejen. Norline har haft en skole-
sponsor, der gennem tiden i primary school har betalt 100 kro-
ner om måneden. Denne sponsor har desværre ikke mulighed 
for at øge sponsorstøtten.  
Norlines mor arbejder i en vejsidebod og tjener omkring 100 ke-
nyanske shilling om dagen. Det svarer til ca. 6 kr. For de penge 
skal hun forsørge sine fem børn og sig selv. Familien er således  
selv efter kenyanske forhold meget fattig, og det er kun muligt 

at få råd til mad én gang om dagen. Heldigvis får drengene 
mad, når de er i skole, så modsat hvad de fleste danske 
børn synes, er det skoletiden, der er god og ferierne, der er 
et problem.  
Med det ekstra sponsorat på 2.000 kr. er der penge til før-
ste år i secondary school, hvor der udover skolepenge skal 
betales for en ny skoleuniform. 
Godt nok er det jo kun en dråbe i havet, for der er mange 
børn som Norline der er fanget i afgrundsdyb fattigdom.  
For netop Norline er det dog en kæmpe forskel. Donationen og den årlige støtte fra sponsoren giver 
ham mulighed for at forfølge sin drøm om at kunne forsørge familien på længere sigt. Vi har allerede 
fået lovning fra sponsoren af de 2.000 kr., at vi kan forvente tilsvarende hjælp næste år, og vi er i besty-
relsen optimistiske med hensyn til at sikre, at Norline kan fuldføre alle fire år i secondary school. Vi glæ-
der os til at følge Norline i de kommende år. Og ikke mindst glæder vi os over den trofaste støtte, vi op-
lever fra skolesponsorer og foreningens medlemmer. 

En ekstra tak til de to sponsorer for den ekstraordinære hjælp. 

Vittenbergskolens 50-års jubilæum 

Vittenbergskolen var én af de første skoler, som Vestkenyas Venner samarbejdede med. Det skete 
allerede i 2008, hvor der var kenyansk besøg på skolen, og til skolernes motionsløb arrangerede sko-
len et sponsorløb for foreningen. Det gav en donation til Vestkenyas Venner på 82.063 kr. 

Carl Berndsen, som er det eneste bestyrelsesmedlem i Vestkenyas Venner, som har været med helt 
fra foreningens start, var ansat på skolen. Han var også én af ildsjælene, der fik foreningen skubbet 
godt fra start. Det var glædeligt, at Vittenbergskolens ledelse bad både Carl og Peter Okoyo Owe om 
bidrag til skolens jubilæumsskrift. Deres indlæg vedlægges. 

Det skal nævnes, at også Spandet-Roager Skole ved Ribe, Freinetskolen i Valby og Rindum Skole ved 
Ringkøbing var sponsorer for Vestkenyas Venner i 2008. 

Slutning af skoleåret  

Seks af de sponsorerede elever afsluttede primary school og er fortsat i secondary school i det nye 
skoleår. Det er Steve Otieno Otieno, Clinton Odhiambo, Francis Otieno, Norline Ouma (omtalt oven-
for), Idda Anyango og Fidel Castro Odhiambo. 

Tre elever afsluttede secondary og ophørte dermed deres skolegang. De er Irene Omondi, Sharon 
Achoki og Roseline Saida. 

Her bor Norline med sin familie 

Norline Ouma med sine fire brødre 



Elly Afwamba Otieno og Dennis Magaga, som i 
mange år har fået støtte gennem sponsorpro-
grammet, har afsluttet faglige uddannelser.  
Dennis er uddannet kok og tjener og arbejder 
som frivillig og freelancer, da han endnu ikke har 
fundet fast job.  
Elly har taget en 3-årig uddannelse i social work 
og har et deltidsjob på et hospital. Han sparer op 
til at videreuddanne sig, så han har større chan-
cer for at få fast fuldtidsjob. 
Dennis blev færdig i 2020 og Elly sidste år, men 
dimissionerne og dertilhørende fejringer har været  
udsat indtil nu på grund af corona. 

Kanyakoo Self Help Initiative og Vestkenyas Venner takker sponsorerne for støtten til de to gennem 
alle årene. 

Generalforsamling 2022 

Generalforsamlingen er planlagt til onsdag den 14. september kl. 19. Den vil blive afviklet som hy-
bridmøde, således at det udover fysisk fremmøde er muligt at deltage virtuelt, uanset hvor man be-
finder sig i landet. Den siddende bestyrelse vil så vidt muligt være fysisk til stede sammen med diri-
genten i Socialpædagogernes mødelokale på Randersvej 38, 6700 Esbjerg. 

Der vil på et senere tidspunkt komme en formel indkaldelse til generalforsamlingen, men du kan 
allerede nu sætte kryds i kalenderen. 

Venlig hilsen 
Bestyrelsen 

 

 

 

 

 

 

Dennis Magaga Elly Afwamba Otieno 


