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Formandens beretning - Vestkenyas Venner - for perioden august 2020 til september 2022 

Foreningen Vestkenyas Venner (VKV) besluttede på generalforsamlingen i august 2020 at ændre perioden 
mellem generalforsamlinger fra et til to år. Denne beretning er om foreningens virke i de sidste to år. 
Formålet med VKV er at understøtte kræfter i de to landsbyer Asembo og Kagwena, som arbejder på at 
forbedre de sociale og økonomiske levevilkår gennem indsatser indenfor uddannelses- og 
sundhedsprojekter, samt diverse projekter som kan forbedre de økonomiske grundlag for landsbyernes 
familier. Hvor samarbejdet i Asembo er forankret omkring den del af landsbyen som kaldes Kanyakoo og en 
forening kaldet Kanyakoo Self Help Initiative (KSHI), der er Kagwena en del af landsbyen Kombewa, og den 
lokale forening for selvhjælp kaldet Kagwena Mochiewo (hvor ordet mochiewo (såvidt vi er orienteret) i det 
lokale luo-sprog betyder ‘fremad’/fremskridt). Landsbyerne ligger henholdsvis klos op ad Victoriasøens 
nordlige bred og ca. 25-30 km længere mod nordøst. Det store flertal i området omkring Asembo og 
Kagwena tilhører Luo stammen/gruppen, og traditionelt har Luo folkets beboelse været knyttet til 
familiebånd og arveretten til jord, således også i Asembo og Kagwena. Men gennem de sidste generationer 
har steder som Kanyakoo og Kagwena fået en mere blandet befolkning i og med, at personer udenfor 
familiegrupperne (som er opdelt i klaner gennem bånd gennem via familiemedlemmer) har købt jordlodder 
i lokalsamfundene. De lokale foreninger (KSHI og Kagwena Mochiewo) er i dag baseret på 
foreningsmedlemskab, men rummer diskussioner og uenigheder, som kun bliver forståelige, hvis man 
indtænker deres historiske oprindelse. I nedenstående bliver de væsentligste arbejdsområder for VKV i den 
toårige periode mellem august 2020 til september 2022 gennemgået:  
 
1) Foreningen - aktiviteterne og medlemsudviklingen  

Overordnet set er det en række VKV’s aktiviteter omkring sponsorordninger og skolen Asembo Riverside 
Model School (ARMS) som tegner VKV. Andre aktiviteter har gennem de forløbne to år fungeret på et 
lavere blus. Dog har de to sidste år også været karakteriseret af coronapandemien, som også har ramt 
Kenya hårdt, ikke blot i omfanget af sygdomstilfælde, men måske mere i forbindelse med de økonomiske 
og sociale problemer, som lukning af skole, arbejdsløshed mm. har medført for beboerne i Kagwena og 
Asembo. Set i dette lys kan det siges, at de to år har været forskellige og har været præget af tre aktiviteter: 
1) nødhjælp til fattige beboere i Kagwena og Asembo i forbindelse med julehøjtiderne og med de store 
fattigdomsproblemer som coronaen har medført.  
2) En kontinuert støtte fra nordeuropæiske donorer (bosiddende i såvel Tyskland som Danmark) til at sikre 
børns (fra især Asembo) skolegang (school fees og andre nødvendigheder ifm. skolegangen) og  
3) Et samarbejde og støttearbejde for at etablere og udbygge ARMS (klasselokaler, isættelse af vinduer og 
døre mm.), som en række skoler har deltaget i.  

Som foreningen er VKV gået fra 153 medlemmer i 2020 til 142 i 2022. Det er en udvikling, som vi i 
bestyrelsen er lidt urolige over, men det skal dog ikke skygge for den glæde, vi har over alle de medlemmer, 
som trofast år efter år har støttet foreningen. Diskussionen om hvordan, vi kan få flere medlemmer, er én, 
som vil blive taget op i den kommende periode - og én overvejelserne går på, om en besøgsrejse til 
Kagwena og Asembo kunne være et interessant tilbud for nuværende medlemmer, som også kunne trække 
nye medlemmer til VKV. Vi har gennem denne periode forsøgt at informere medlemmer af VKV om 
foreningens aktiviteter gennem nyhedsbreve udsendt om stort og småt, når der var behov for at fortælle 
om udviklingen i Kagwena og Asembo. De responser, vi får på nyhedsbrevet, tyder på, at mange 
medlemmer værdsætter dette initiativ.  

Økonomisk set er VKV gået fra et indestående på vore konti på omkring 200 - 300.000 kr. i årene 2019 - 
2020 til i 2022 at være nede omkring 40.000 kr. Årsagen er den simple, at vi i de sidste tre år har overført 
store beløb indsamlet på en lang række skoler til opførelsen af ARMS, og at vi derigennem har medvirket til 
at realisere et længe ønsket mål i KSHI og ikke mindst har anvendt pengene til det formål, de er blevet 



indsamlet til gennem årene. På årsplan omsætter VKV for ca. 200.000 kr., hvis alle beløbene overført til 
sponsorbørnene, julekurvsindsamlingen og bidrag fra skoler til ARMS lægges sammen. Udgifterne er fordelt 
mellem sponsorbørn med omkring 120.000 kr. per år, og julekurve/fødevarehjælp for ca. 40.000 til 50.000 
kr. per år og endelig bidrag til ARMS skolebyggeri. Et punkt, der har begejstret, var resultatet af 
julekurveindsamlingen i november - december 2021, hvor der blev doneret 32.750 kr., Hvilket var et bedre 
resultat end i 2020, hvor julekurveindsamlingen indbragte 23.120 kr. Et resultat vi i VKV er meget glade for, 
og som vi var meget stolte over at kunne overføre til henholdsvis Kagwena og Asembo i god tid før jul, 
således at en lang række madvarer indkøbt for dette beløn kunne fordeles i de to landsbyer.  

I forhold til økonomien skal det også nævnes, at vi i foråret 2021 mistede ca. 35.000 kr. til svindlere, som 
gennem falske mails, hvor de udgav sig for at være medlemmer af bestyrelsen, fik narret penge ud af 
foreningen. Det beklager vi meget, og i bestyrelsen har vi lært af episoden og gør vores bedste for, at det 
ikke vil gentage sig.  

Og endelig skal det nævnes, at vi i perioden 2020 - 2021 og 2022 har udbetalt en løn på ca. 1000 kr. per 
måned til projektkoordinatoren (Peter Okoyo Owe) i KSHI, hvoraf dog de 10.000 kr. er blevet betalt af en 
person, som har ønsket at bidrage. Vi har støttet Peter af den simple grund, at han er et omdrejningspunkt 
for stort set alle de aktiviteter, VKV har i Asembo (og som kontakt også ift. Kagwena) og for VKV’s 
indsamlinger i Danmark, hvor han nærmest hvert år har været rundt og præsenteret kenyansk kultur og 
VKV samt KSHI.  

Angående VKV’s aktiviteter i den kommende periode, så ligger det i skrivende stund fast, at Peter Okoyo 
Owe og Monica Saida (som er rektor for ARMS) vil besøge Danmark i november måned 2022. En del af 
besøget er en række arrangementer på forskellige skoler, således i Frederiksborg Gymnasium, og 
folkeskoler i Vester Nebel, Eltang, Broager, Lunderskov, Flensborg (Gustav Johannsen-Skolen) og Vester 
Sottrup (Nydamsskolen), samt Rybners Gymnasium i Esbjerg. Herudover vil der blive afholdt et offentligt 
aftenmøde i Gråsten den 9. november og i Ribe den 16. november om FN’s 2030-mål og især det fjerde af 
disse FN-mål om skabelsen af en bedre kvalitet i skolegangen i Kenya. En del af økonomien bag Peters og 
Monicas besøg er de bidrag, som skoler betaler til VKV for, men også Lærerstandens Brandforsikring har 
bidraget med 10.000 kr. mod, at der afholdes de nævnte offentlige møder. Vi vil gerne vil takke 
Lærerstandens Brandforsikring støtten.  
 
2) Samarbejdet med Kagwena Mochiewo  

Samarbejdet med Kagwena Mochiewo er ikke blevet tilføjet nye elementer i de sidste to år, men er blevet 
båret oppe af overførslen af økonomiske midler fra de såkaldte julekurve, samt ekstraordinære bidrag til 
fødevarer i forbindelse med den øgede fattigdom, som coronapandemien har givet anledning til. Herudover 
har der med mellemrum været en dialog omkring udviklingen i de to bærende projekter: Villagebanken 
(landsbybanken) og et planteskoleprojekt (træ-stiklinger som beskæftigelses- og landbrugsprojekt). 
Kommunikationen med Kagwena Mochiewo har hvilet på en et længere nyhedsbrev fra Kagwena 
Mochiewo, som VKV modtog i efteråret 2020 og den dialog, som opstod i forbindelsen med undertegnedes 
(som formand for VKV) besøg i Kagwena i december/januar 2021-22. Økonomisk set har vi overført et 
beløb på omkring 20.000 kr. i såvel 2020 som 2021 til Kagwena - og som nævnt overvejende til dækning af 
indkøb af fødevarer. Den økonomiske støtte til de to centrale projekter i Kagwena, dels Villagebanken og 
dels tree-nursery (planteskole), er overført før den nuværende bestyrelsesperiode. Planteskolen modtog vi 
nyt omkring (billeder og tekst) i efteråret 2020, hvilket viste stort engagement i projektet. I december 2021 
kunne jeg konstatere, at træ-stiklingerne i et eller andet omfang var blevet fordelt til brugere. Selve stedet 
for planteskolen vidnede ikke om noget større aktivitetsomfang i december 2021, og da der ikke lå noget 
skriftligt materiale omkring projektet, var det vanskeligt at vurdere konsekvenserne af projektet. 
Villagebanken ser derimod ud til at være en stor succes. Banken har en kapital på omkring 10.000 kr. og 
benyttes flittigt af medlemmerne af Kagwena Mochiewo som finansieringskilde til mange forskellige formål, 
fra school fees til lagerindkøb til små butikker (dukas) og diverse læge- mm. regninger. En kilde til kredit, 
som ellers ikke findes for fattige borgere/bønder i Kenya, der ikke råder over nogen form for sikkerhed for 



de lån, de tager. Men heller ikke for Villagebanken har VKV modtaget nogen skriftlige informationer, så 
ovenstående hviler på den mundtlige dialog i forbindelse med især besøget i december 2021. Besøget gav 
en stor nyhed: Kagwena Mochiewos formand Moses Aloyo fremvist en grund/plot på ca. 1000 m2, som 
foreningen Kagwena Mochiewo ønskede at købe for at opføre et lokalt forsamlingshus for deres forening. 
En udbetaling på 60.000 Kshs (kenyanske shilling) var betalt, mens der var en aftale om, hvornår yderlige 
320.000 Kshs skulle betales (den samlede pris på 380.000 Kshs svarer til ca. 25-30.000 kr.). I Kagwena 
Mochiewo har de i lang tid talt om vigtigheden af et fælles eje af et forsamlingshus og en grund til for 
eksempel at grave en brønd på. Tidligere projekter i Kagwena har været placeret på medlemmers 
grundstykker, hvilket har givet en del problemer omkring ejerskabet af projektet, når disse medlemmer 
efterfølgende meldte sig ud af Kagwena Mochiewo. Og især vandforsyning (adgangen til en kilde med en 
kontinueret vandkilde, som kan dække vandforsyningen i de tørre perioder) har været et længe ønsket 
projekt. Og projektet med købet af en jord grundstykke opfattes derfor lokalt som første skridt på vejen til 
en bedre lokal vandforsyning. Fra VKV’s side har vi dog måtte meddele, at vi ikke i øjeblikket har en 
økonomi, som tillader at vi støtter disse projekter. Vi har simpelthen ikke ca. 25.000 kr. til at støtte købet af 
jordstykket, og slet ikke de op mod 70.000 kr., en brøndboring vil koste. For 3-4 år siden støttede VKV et 
projekt med en håndgravet brønd efter vand, som dog endte uden at der blev fundet vand. Der blev gravet 
på en grund tilhørende et nu afdød medlem af Kagwena Mochiewo … en historie, som er med til at forklare 
situationen i 2022.  
 
3) Samarbejdet med Kanyakoo Self Help Initiative (KSHI)  

KSHI står som ejer af ARMS, og VKV’s samarbejde med KSHI har fortrinsvis har et fokus på skolen. Men KSHI 
udgør et vigtigt element i VKV’s aktiviteter i og med, at KSHI modtager og fordeler de ca. 110-120.000 kr., 
som VKV hvert år overfører fra donorer til betaling af kenyanske børns skolegang (school fees og bidrag til 
bøger, tøj, mad mm). Opgaven er relativt omfattende i og med at f.eks. school fees kræver indbetalinger til 
en lang række skoler og et regnskab, som afstemmer de indkomne beløb med de betalte regninger og 
øvrige bidrag. Men trods omfanget har vi relativt få sager, som giver anledning til at granske, om der på 
vejen fra donor til modtager har været problemer. I perioden fra 2020 til 2022 har nedlukninger i 
forbindelse med coronapandemien dog givet nogle problemer omkring betalingen af school fees for de 
perioder, skolerne har været lukket. De fleste af skolerne har ufortrødent indkrævet school fees i samme 
omfang som normalt, hvilket fra os og for donorer har virket lidt uforståeligt. Det kenyanske skolevæsen 
har i 2021 og 2022 haft kortere skolesemestre end tidligere i et forsøg på at indhente den ‘tabte tid’ under 
coronaen og vende tilbage til et normalt semester forløb (med tre semestre per kalenderår - afsluttet 
ultimo november hvert år med årseksaminer). Et andet problem har været piger/kvinder i de ældste 
årgange, som i forbindelse med graviditeter ofte udvises i mindst et år fra deres skole. Det er selvfølgelig en 
forbedring i forhold til tidligere, hvor de unge mødre blev smidt ud af skolen og nægtet adgang til at 
færdiggøre deres skolegang. En forbedring i kraft at disse unge mødre nu kan vende tilbage og forsætte 
deres skolegang efter et sådant års tvungen ‘barselsorlov’. Men det er en vanskelig udfordring for mange, i 
og med at børnene ikke kan medtages i skolen, og de derfor skal finde pasning til de små børn og balancere 
deres liv mellem forpligtigelserne ved skolegang og omsorg for deres barn. I en af disse sager bidrog VKV i 
en periode i januar, februar og marts 2022 med et beløb til babysitning for en ung mor, som ikke havde 
afsluttet de afsluttende eksaminer fra secondary school (gymnasiet).  

4) Samarbejde omring bygning og udvikling af Asembo Riverside Model School  
For foreningen Vestkenyas Venner har bygningen og etableringen af Asembo Riverside Model School 
(ARMS) fyldt meget i de sidste to-tre år, en aktivitet som også har præget perioden for denne beretning. 
ARMS er et projekt med udgangspunkt i Asembo og Kanyakoo Self Help Initiative (KSHI) som VKV har 
samarbejdet med i de sidste mange år om forskellige projekter og nu også om det stærke ønske om en lokal 
grundskole baseret på principper om at give børnene den bedst mulige skolegang. 

Asembo Riverside Model School - en tids- og udviklingslinie.  



2011: KSHI køber et jordstykke, som i 2019 bliver til den grund, hvorpå ARMS bygges.  
Oktober 2019: Der bliver udarbejdet bygningstegninger til den nye skole.  
December 2019: Byggearbejdet starter opførelsen af ARMS. 
I januar 2020 blev der bygget en latrinbygning (2 gange 3 latriner til hhv. drenge og piger + 2 kønsopdelte til 
lærerne) og 6 klasseværelser.  
4. januar 2020 åbner ARMS officielt med 90 elever, 3 lærere og 3 andre ansatte. I løbet af januar 2020 
ansættes yderligere 7 lærere  
I ARMS første periode frem til coronanedlukningen i marts (12.03.20) når ARMS op på 10 ansatte lærere og 
150 elever (fordelt på en legegruppe og 2 præ-skoleklasser, samt 1. - 2. - 3. - 4. - 5. og 6. klasse (den 
engelske terminologi er standard one, standard two etc.)  
Medio 2020 opføres yderligere tre klasseværelser, samt et lokale til administration (kontor for skolens 
rektor og ledende lærere), et lærerværelse og et midlertidigt køkken.  
Sidst på året 2020 var elevtallet på 185 elever på ARMS, fordelt på 9 klasser (inklusive såkaldte 
‘børnehaveklasser’).  
Ultimo januar 2021 opnår ARMS en midlertidig (provisional) registrering som privat primary skole i Kenya. 
I februar 2021 overførte VKV 6.375 kr. til ARMS til opsætning af manglende tagrender på skolebygningen. 
Det var penge, som blev indsamlet over et par uger, efter at vi i et nyhedsbrev havde informeret om, at 
tagrenderne var et behov. De tjener mere et funktionelt behov med at lede vandet til vandtanke, hvor 
regnvand opsamles for at blive anvendt til alle mulige former for behov (fra drikkevand til at vande planter i 
de grøntsagsbede, som skoleeleverne dyrker som en del af undervisningen). 

Marts 2021 anerkendes ARMS til at afholde afsluttende eksaminer på de niveauer skolen underviser 
klasser.  
Primo januar har ARMS ca. 300 elever - og en trængt økonomi. Skolen har endnu ikke opnået 
statsanerkendelse, som ville betyde, at den kenyansk stat ville betale lærerlønningerne. Skolen skal derfor 
selv ud af forældrebetalinger af ‘school fees’ (jævnfør status som privat skole, hvor forældrene selv betaler 
alle udgifter - udover hvad vi fra Danmark eller andre donorer bidrager med). Men da 10 - 20 % af 
forældrene skylder skolen for en eller flere måneders ‘fees’, har skolen konstant problemer med dels at 
betale lønningerne og dels at finansiere udgifter som de daglige måltider til eleverne, og nye investeringer 
er derfor også meget vanskelige at få sat penge til side til.  

Marts 2022: ARMS udskifter den midlertidige anerkendelse med en fuld anerkendelse som privat 
grundskole inklusive tilladelse til at undervise elever i 7. og 8. klasse (primary school + junior secondary with 
7. and 8. grade) af den kenyanske stat.  
Foråret 2022 har repræsentanter fra Vedvarende Energi Sønderjylland og Biogas International besøgt ARMS 
og overrakt en gave i form af et biogasanlæg. Det skal supplere skolens nuværende brug af træ som 
energikilde til madlavning (skolen serverer et måltid til alle elever hver formiddag). Og det er således 
intentionen at anlægget både kan reducere det lokale pres på træer/buske og inspirere lokale hushold til 
også at anvende biogas som energikilde. 
Januar 2023 forventer ARMS at optage elever i en ny 7. klasse. ARMS har i øjeblikket klasselokaler til 
børnehaveklasserne (3 niveauer) og til grundskolen 1. til 6. klasse. Der er dog et behov for ny lokaler til 7. 
og 8. klasse, og for en udvidelse af antallet af toiletter samt flisebelægning på alle klasseværelsernes gulve. 
Pengetanken er tom, og alene flisebelægningen på gulvene er en udgift på omkring 30-35.000 kr. 


