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Kære medlemmer og sponsorer 
 
Nyhedsbrevet indeholder denne gang 

1. Indkaldelse til generalforsamling 
2. Besøg fra Kenya i efteråret 
3. Sponsorgave 
4. Brugt projektor til ARMS 
5. Biogasanlæg ved ARMS 

 
Indkaldelse til generalforsamling 
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Vestkenyas Venner onsdag den 14. september kl. 19.00. 
Generalforsamlingen afholdes hos Socialpædagogernes afdeling i Esbjerg, Randersvej 38. 
Dagsorden ifølge vedtægterne, som kan ses på hjemmesiden, http://vestkenyasvenner.dk/home/ved-
taegterne/ 
Da Indsamlingsnævnet kræver, at foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, mener 
bestyrelsen, at vi kan nøjes med én kritisk revisor. Vi anbefaler derfor en ændring af vedtægternes § 7.3 
stk. 7, hvor formuleringen ”Valg af 2 revisorer” ændres til ”Valg af revisor”. 
Der vil være mulighed for at deltage virtuelt ved at benytte dette link.  
https://us06web.zoom.us/j/86714672199?pwd=NnBVZEkwazN1NjlrS1ZhS09Sb2lLZz09 
Bestyrelsens sekretær, Poul Flack-Jensen styrer dette. Det vil nok være en god idé at logge på lidt før og 
have tålmodighed, hvis der skulle være flere, som prøver at komme på samtidig. 
Alle er velkommen til at deltage fysisk i generalforsamlingen.  
Forud for generalforsamlingen afholdes et bestyrelsesmøde, som forventes afsluttet kl. 18.30. Så vil vi 
indtage en pizza (selvbetalt). Medlemmerne er velkomne til at deltage i dette. Det kræver af praktiske 
årsager en forudgående tilmelding til ruthkurt@icloud.com 
 
Besøg fra Kenya 
I efteråret 2022 får vi igen besøg fra Vestkenya, og det er igen Peter Okoyo Owe, der kommer, og denne 
gang deltager Mornica Achieng Saida i besøget. Hun er leder af Asembo Riverside Model School (ARMS) 
i Asembo. De to gæster ankommer til Danmark i løbet af weekenden 28. – 30. oktober, og afrejsen bli-
ver formodentlig 19. eller 20. november. 
Der er planlagt besøg på en række folkeskoler og to gymnasier i perioden. Desuden er bestyrelsen i gang 
med at arrangere to offentlige møder, som er sponsoreret af Lærerstandens Brandforsikring. 
De planlagte skolebesøg er i Sønderborg og Kolding Kommuner samt på Gustav Johansen Skolen i Flens-
borg. Gymnasiebesøgene foregår på Frederiksborg Gymnasium i Hillerød og Rybners i Esbjerg. 
Når programmet er endelig fastlagt, vil medlemmer og sponsorer blive informeret. 
 
 



Sponsorgave 
I Nyhedsbrev nr. 2 fortalte vi om to med-
lemmer, som havde givet 3000 kr. og 2000 
kr. til specielle opgaver, og vi fortalte også, 
hvordan donationerne var blevet anvendt. 
Det inspirerede endnu et medlem til at do-
nere 2000 kr. til en 
elev, hvis familie 
havde et særligt  
behov for hjælpen.  

I samarbejde med bestyrelsen for Kanyakoo blev det besluttet at give hjælpen 
til Vivian Hellen Anyango. Hun er født i maj 2015 som det 3. barn i en familie. 
Hun skal starte i primary school. Hendes bror, John Paul er 15 år gammel og går 
på andet år i gymnasiet, og hendes søster, Cecilia Pia, går i 4. klasse på ARMS.  
Vivians mor er 30 år gammel. Hun er frisør i Asembo og omegn. Hun tjener ca. 
hvad der svarer til 1 – 2 dollar på en god dag. Hun droppede ud af 8. klasse på 
grund af teenagegraviditet i en alder af 15 år og blev gift ind i en familie som 
anden hustru. Manden er arbejdsløs og overlader opgaven med af forsørge fa-
milien til hustruerne. 
Trods sin unge alder har Vivian allerede et ønske om at blive journalist.  
Tak til sponsoren for gaven. 
 
Brugt projektor til ARMS 
Et af vore medlemmer fandt en dag en projektor 
i en bunke, som var ved at blive smidt ud. Projek-
toren var for gammel, og tilslutningsmulighe-
derne for et moderne netværk på en stor ar-
bejdsplads i Danmark var for ringe. Derfor tog 
han projektoren under armen og afleverede den 
til Steen Seierup, der havde den i kufferten og 
afleverede den til ARMS, da han var på besøg 
imellem jul og nytår.  
På ARMS har de rigtig meget glæde af projekto-
ren. Peter Okoyo har sendt en video, hvor man 
ser den i brug i undervisningen. Lærredet er hvidt papir, der er klæbet på tavlen. 
Deres næste ønske er at blive opgraderet på pc-fronten – gerne en brugt laptop eller flere.  
 
Biogasanlæg ved ARMS 
Til brug for skolen og lokalsamfundet har VedvarendeEnergi Sønderjylland og Biogas International LTD 
nu installeret et biogasanlæg ved ARMS.  
Eleverne fik besked om, at de gerne måtte komme med komøg. Det gjorde de med begejstring samtidig 
med, at de var nysgerrige efter at vide, hvad det skulle bruges til. 
VedbarendeEnergi Sønderjylland har også doneret en foderhakkemaskine, som knuser plantedele til 
biogasanlægget. 
 
 
 

Vivian med sin mor foran huset, hvor de bor 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen 

I juni måned modtog vi billeder af en Grace, der lavede 
mad ved hjælp af biogassen og gryder med rillet bund.  
 


