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Nyhedsbrev April 2017 

Kære medlem af BUUKenya. Lidt opdatering siden seneste nyhedsbrev fra december 2016. Dels med nyt fra 

Kenya, og dels med en opdatering omkring fondssøgning mm. her i Danmark: 

Generalforsamling: Afholdes søndag 18. juni klokken 12, på Ligustervangen 38, 3450 Allerød. Alle 

medlemmer er velkomne, men der er (naturligvis) ikke mødepligt. Indkaldelse og agenda følger. 

Fonde mm: Der er blevet sendt mange ansøgninger afsted til forskellige fonde og vi mangler endnu svar fra 

de fleste. Året indtil nu har budt på tilsagn fra: 

 Spejdernes genbrug i Furesø: 50.000kr, hovedsageligt til byggeri af Marvel Junior Academy. 

 Jubilæumsfonden: 7.900kr, til et års husleje på Kings and Queens Academy (Juli 2017-Juni 2018). 

Marvel Junior Academy - Byggeri: Med donationen fra Spejdernes genbrug i Furesø kan byggeriet nu 

afsluttes, en aktivitet der pågår de næste måneder. Vi holder (igen) sommerferie i Mombasa og det bliver 

bare så dejligt at se skolen helt færdig. Næste nyhedsbrev vil inkludere en masse billeder fra skolen. 

Marvel Junior Academy – lærebøger: Som jeg skrev i seneste nyhedsbrev har vi fået midler fra Erik Thunes 

Legat og VMOK fonden til indkøb af lærebøger. Disse er nu leveret og bruges i undervisningen. 

Besøg på Marvel Junior Academy: Der har været mange danskere forbi Marvel i foråret: 

 Michael, medlem af BUUKenya, har været 3 måneder på Marvel, hovedsageligt i Primary Section, hvor 

han dels underviste og dels fungerede som assistent for skolens lærere. Sarah var med de 3 uger. 

 Jesper, som vi har mødt hos Spejdernes genbrug i Furesø, var forbi skolen i forbindelse med en ferietur 

med sin familie. Jesper havde en masse sko, legetøj og andet godt med, hovedsageligt donationer fra 

Spejdernes genbrug. 

 Thomas, en af Tinas kollegaer, var forbi i forbindelse med en ferietur. Thomas donerede midler så 

Michael kunne tage alle skolens elever en tur på stranden. 

Kings and Queens Academy - husleje: Med de midler vi modtog fra Jubilæumsfonden er husleje dækket 

indtil sommeren 2018.  

Kings and Queens Academy – drift: Skolen ligger i et fattigt kvarter og det er vanskeligt at dække udgifter 

til lønninger, osv. med skolepenge. Vi har derfor i marts støttet driften med de midler vi har fået fra jer 

medlemmer, i form af kontingent og ekstra frivillige betalinger. 

Fremover vil Kings and Queens Academy komme mere i fokus ifm. fondssøgning, og vi håber at vi på den 

måde kan udvide støtten samt vores involvering i skolens udvikling. Bortset fra de manglende indtægter går 

det godt på skolen, hvor antallet af elever nu er omkring 100.  

Alt i alt: Året er startet godt. Vi skal til at indsamle ting vi kan have med til skolerne når vi rejser derned til 

sommer. Vores fokus er (børne)sko, fodboldstøvler og benskinner, samt bærbare PCer. 

Tak fordi I er medlemmer af BUUKenya og hjælper os i vores arbejde med at hjælpe andre. 

Mange hilsner, 

Dan  
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Over 1000 bøger blev leveret 
til skolestart i januar. Tak til 
Erik Thunes Legat og til 
VMOK fonden. 

Lærerne bandt bøgerne ind, 
så de forhåbentligt kan 
holde i mange år. 

 

Før Sarah tog hjem, var 
Marvel en tur på stranden 
med Michael og Sarah. 
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Strandbilleder. Sarah sidder 
med Braxton og Elvis.  

Braxton er 
udviklingshæmmet, men har 
fundet sig til rette på Marvel.  

Elvis er albino, og der er 
heldigvis plads til ham på 
Marvel. Der er ikke mange 
andre skoler der vil tage 
imod albinoer. 

 

Kamera-hygge i en af de 
store klasser 
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Så skal der spilles fodbold. 
Sarah og Michael havde en 
del fodboldsstøvler med i 
kufferterne, og det betyder 
altså noget for børnene at 
man har det ’rigtige’ udstyr 
på 

 

Undervisning 

 

Før Michael skulle hjem 
havde han samlet penge 
sammen, fra venner og 
familie og inviterede blandt 
andet drengene fra Class 1+2 
i svømmehallen. 
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De store elever på skolen var 
i gang med idræt da Jesper 
og hans familie ankom til 
Marvel. 

 

 

 

Jesper havde en masse ting 
med, doneret af Spejdernes 
genbrug i Furesø. 
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