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 Nyhedsbrev 5 – 2022   
Ultimo november 

 
Kære medlemmer og sponsorer 
 
Nyhedsbrevet indeholder denne gang: 
1. Juleindsamling 
2. Besøg fra Kenya 

- skolebesøg 
- offentlige arrangementer 

3. Anvendelse af donationer 
4. Situationen i Vestkenya efteråret 2022 
5. Salg af plancher 
 
Juleindsamling 

Vi har i de senere år oplevet en overvældende støtte til vores julekurve-indsamling. Det har vi i bestyrel-
sen i sagens natur været meget taknemmelige over. Vi har dog de senere år haft overvejelser om, hvor-
vidt nogle af pengene ville have gjort mere gavn ved at være blevet brugt til blivende investeringer i om-
rådet. Der er nu engang kun brug for et vist antal julekurve i de områder, vi fokuserer på. Bestyrelsen i 
Vestkenyas Venner har derfor i år valgt at give vores donorer mulighed for at vælge, om donationen skal 
gå til de traditionelle julekurve, hvor en trængende familie får fødevarer op til højtiden, eller om pen-
gene i stedet skal gå til at opfylde skolens ønske om at kunne lægge fast gulv i nogle af de klasseværel-
ser, der endnu kun har jordgulve.  

Så hvis I igen i år vil give en gave til Vestkenya, beder vi jer skive ”julekurv”, hvis I ønsker at donere til de 
traditionelle julekurve, og ”gulv”, hvis I ønsker at give et tilskud til skolens ønske om et fast gulv. Man er 
naturligvis velkommen til at give et bidrag til begge formål eller til at lade bestyrelsen bedømme situati-
onen og se, hvor mange penge, der er kommet til julekurve, når indsamlingen slutter. I så fald kan man 
undlade at angive formål. 

Som det fremgår længere nede i nyhedsbrevet, er en donation blevet brugt til klinkegulve. Vi håber, at 
juleindsamlingen vil kunne bevirke, at der kommer faste gulve i alle lo-
kaler. 

Donationerne kan indbetales enten på vores konto i Frøs Sparekasse 
reg. 9738 konto 2176432 eller 
MobilePay 35350  
 
Besøg fra Kenya 
Mornica og Peter har nu afsluttet deres besøg hos Vestkenyas Venner. 
Det er vores indtryk, at det overalt, hvor de har været, er gået rigtig 
godt – ja nogle steder endda forrygende, og de er overalt blevet rigtig 
positivt modtaget.  



Ud over besøg på skoler og gymnasier har vi afholdt to offentlige møder (et i Gråsten og et i Ribe). Disse 
møder har været sponsoreret af LB Forening, som er en overbygning over nogle forsikringsselskaber. 
Også disse møder har været meget gode og informative. Vi har hørt rigtig meget om forholdene i Kenya, 
og vi har sunget og danset, mens Mornica og især Peter har spillet på trommer. Vi har også på disse mø-

der haft mulighed for at informere om, hvad Vestkenyas 
Venner laver, og hvem vi er. 
Efter besøget på Eltang Skole ved Kolding, var vi inviteret på 
Koldinghus. En af vore sponsorer gennem mange år for to 
skoleelever, Jesper Bildsøe Matthiesen, er vagtmester på 
Koldinghus, og han havde arrangeret en fortræffelig rund-
visning. Vi havde desværre ikke tid til at se hele komplek-
set, men vi nåede da både at beundre den smukke restau-
rering, at se udstillingen ”Mary og Kronprinsesserne”, at 
besøge kirken og en tur i tårnet med strålende udsigt over 
byen. 

 
Anvendelse af donationer 
I nyhedsbrev 4 fortalte vi om to af foreningens medlemmer, som i forbindelse med en fødselsdagsfest 
samlede 10.000 kr. ind til Vestkenyas Venner. Vi er meget taknemmelige for gaven, og sammen med 
Mornica og Peter har bestyrelsen besluttet, at pengene skal anvendes til at lægge gulv i nogle af ARMS’ 
lokaler. I øjeblikket er der stampet jordgulv. Det skønnes, at donationen vil være nok til klinker i to af 
skolens lokaler. 
Der er et stort ønske over tid at få lagt klinkegulv i alle lokalerne. 

En anden donation, som lyder på 800 kr. om måneden fandt ved samme lejlighed sin anvendelse. De 
ældste elever i ARMS går i skole fra kl. 7.30 til kl. 18, mens de yngste ”kun” går fra kl. 8 til kl. 15. En del af 
eleverne bliver sendt i skole uden at have fået mad. For 800 kr. om måneden kan der skaffes et protein-
rigt og nærende måltid svarende til ca. 45 portioner hver dag. Det betyder, at en fjerdedel af skolens nu-
værende elever vil kunne få et næringsrigt måltid midt på dagen. 
 
Situationen i Vestkenya efteråret 2022 

Lad os starte med en god nyhed. Coronasituationen er under kontrol, de indsnævrende regler er væk, 
det samme er kravet om mundbind, og skolerne er atter åbne for de mange børn. Da skolerne var luk-
kede et helt år, er der nu meget skolestof, der skal gennemgås. Derfor har man valgt at starte skolegan-
gen kl. 6.30 om morgenen, og forsætte til kl. 18. Dette foregår 6 dage om ugen, og søndag er der en halv 
skoledag. Ferierne er ligeledes blevet afkortet sådan, at man kan nå at indhente det tabte. 

Som man næsten kan gætte sig til, er skolernes økonomi ikke den bedste efter corona-nedlukningerne. 
Vi har i Vestkenyas Venner kendskab til, at nogle elever har henvendt sig til deres sponsorer med histo-
rier om, at deres skolepenge ikke er blevet betalt. Det er ikke korrekt; forklaringen er snarere, at sko-
lerne tager nu også penge for sportsudstyr, samt diverse kurser, og de penge tages fra skolepengene, så 
disse kommer under det beløb, der skal betales for selve skolegangen. Problemet er afgjort blevet større 
efter corona-nedlukningen, og vi arbejder sammen med Peter Okoyo Owe på at få et overblik over ud-
fordringens størrelse. 

Det er ikke kun i Europa, at inflationen har stukket sit grimme fjæs frem med udhuling af især de min-
drebemidledes købekraft til følge. Ifølge Peter betyder det en endnu mere anstrengt økonomi for 
mange af familierne i Asembo. I det nordlige Kenya, hvor jorden er dårligere, er der udbrudt hungers-
nød. Det er Asembo-området heldigvis forskånet for på nuværende tidspunkt. 
 

Mornica, Peter og Jesper på Koldinghus 



Salg af plancher 
Til de to offentlige arrangementer, der var sponsoreret af LB Foreningen, fik Steen Seierup fremstillet 
fem plancher med fotografier, som han på sin seneste rejse tog på ARMS. Det kostede 2.600 kr. at pro-
ducere plancherne inklusive bagbeklædning. 
Disse plancher, som er 60 X 90 cm store, vil vi gerne udlicitere. De første fem, som kommer med bud på 
500 kr. eller derover pr. planche, vil få det ønskede eksemplar leveret. De vises nedenfor nummererede. 
Vi er så optimistisk, at vi tror, at nogen kender nogen, som i den nærmeste fremtid kommer forbi i nær-
heden af, hvor køberen bo – det bliver måske ikke på denne side af julen, men snarest derefter. 
Giv bud på ruthkurt@icloud.com. 
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