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Nyhedsbrev August 2016 

Kære medlem af BUUKenya. Lidt opdatering siden seneste nyhedsbrev fra marts 2016. Dels hvad der er 

sket i løbet af foråret, og dels om de oplevelser vi har haft i forbindelse med en ferierejse til Mombasa i 

sommeren 2016. De sidste sider af nyhedsbrevet indeholder billeder fra turen. 

Generalforsamling: Blev afholdt 28. maj 2016 uden de store overraskelser. Eva, Sarah og Dan var på valg, 

og blev alle genvalgt. Foreningens fokus vil fortsat være på Marvel Junior Academy, indtil skolebyggeriet er 

afsluttet med endnu en etage samt det løse (som beskrevet i forrige nyhedsbrev). Dog vil en del af vores 

fondssøgninger rettes imod Kings and Queens Academy, der har brug for vores støtte i forbindelse med den 

daglige drift. 

Fonde mm: vi har modtaget 10 000 Kr. fra Spejdernes Genbrug i Furesø. Pengene er til ”Marvel Junior 

Academy” og er blevet brugt på maling af lokaler (udført af en lokal spejdergruppe), samt på indkøb af 

skriveredskaber (mere om dette nedenfor). Desuden har vi modtaget 8000 kr. fra Fonden af 17-12-1981 til 

dækning af et års husleje på ”Kings and Queens Academy”. Dette var vores første succesfulde ansøgning til 

Kings and Queens Academy – så bare dejligt! Alle midler er overført, og anvendt til de ansøgte formål.  

Farvekampagne: Victoria (leder på Marvel Junior Academy) spurgte om vi evt. kunne skaffe nogle farver til 

skolen. Vi lavede derfor et opslag på foreningens facebook-side om dette og fik omkring 1000kr. fra vores 

følgere (hedder det vist nok). Tusind tak for det (og se nedenfor hvor meget vi fik for pengene!). 

Indkøbsaftale: For at få mest muligt ud af donationerne fra Farvekampagnen, kontaktede vi firmaet Lyreco 

og var så heldig at få en favorabel indkøbsaftale. Vi endte med at indkøbe for i alt 3400kr. (1000 fra 

Farvekampagnen, 2400 fra Spejdernes Genbrug), hvilket blev til: 

 

24 
500 
500 
700 
300 

40 
300 

40 
240 

1800 
 

Alt i alt: 

Børnesakse med holder 
Farveblyanter 
Voksfarver 
Hvide Tavlekridt 
Farvede Tavlekridt 
Limstifter 
Blå, røde, sorte Kuglepenne 
Blyantsspidsere 
Viskelædre 
Blyanter 
 
EN POKKERS GOD HANDEL! 

Da aftalen med Lyreco løber videre vil vi helt klart købe noget med næste gang vi besøger Kenya.  
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Sommeren 2016: Sarah, Michael, Tina og jeg selv var afsted på to ugers ferie i Mombasa. 

Med i kufferterne: 

Vi havde endnu engang en masse ting med til uddeling, doneret fra forskellig side (heriblandt fra jer 

medlemmer). Tina og jeg rejste med Turkish Airlines, der igen (TAK!) gav 10 kg ekstra baggagevægt til 

hver af os (så vi måtte have 40 kg med hver). Sarah og Michael fløj med SAS/Ethiopean, og måtte 

desværre nøjes med 20 kg baggage per person. I alt blev det til omkring 80 kg donationer. Vi 

medbragte: 

 Alle skriveredskaberne vist ovenfor. De blev fordelt med cirka 30 % til Kings and Queens Academy, 

og 70 % til Marvel Junior Academy. 

 130-150 par børnesko. Disse blev afleveret på Marvel Junior Academy, der så vil dele ud til de børn 

der trænger mest. 

 3 bærbare PC’er til IT-undervisningen på Marvel Junior Academy. 

 8 fodbolde til Marvel Junior Academy. 

 Diverse pædagogisk legetøj. 

Status på Kings and Queens Academy:  

Skolen drives af Charles Okitwi, der i løbet af den tid vi har kendt ham (siden 2013) har arbejdet som 

Tuk Tuk driver (byens bedste), har studeret teologi (når han har råd) og har været aktiv Elder (tror det 

svarer til menighedsrådsformand) i en kirke i Mtwaba. Det er i kirke-regi at Charles har startet skolen 

”Kings and Queens Academy”, og skolens drift dækkes af skolepenge samt af midler samlet ind af 

menigheden. Det er denne skole, der med stor taknemmelighed har modtaget penge til et års husleje 

fra Fonden af 17-12-1981. Et par dage efter vi forlod Mombasa blev Charles færdig med sin uddannelse, 

og kan nu fungere som præst i Mombasa. Da Charles var på Universitetet under størstedelen af vores 

tid i Mombasa fik vi ikke lejlighed til at besøge Kings and Queens Academy, men ifølge Charles går det 

godt med skolen, der har 3 lærere ansat og løbende øger antallet af elever på skolen. 
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Status på Marvel Junior Academy:  

Skolen fortsætter med at øge elevantallet så der nu er omkring 125 elever. Kindergarten er fyldt op 

(cirka 30 elever i hver af de 3 KG’s). Derimod er de 3 ældste klasser (class 1-3) ikke fyldt helt op, idet 

muligheden for at fortsætte efter Kindergarten først blev meldt ud ved starten af skoleåret, da 

skolebygningen lige skulle være klar til de ekstra klassetrin. Derfor var en del af børnene allerede meldt 

ind i andre skoler. 

Håbet er, at de 3 ældste klasser bliver fyldt i løbet af et par år, med elever fra andre skoler, da Marvel 

Junior Academy giver god undervisning og behandler børnene godt. Mange af eleverne i de nuværende 

Kindergarten klasser forventes at blive på Marvel i Primary Section, og vi regner derfor med at 

kommende årgange i Primary Section har stort set fyldte klasser. 

Der er blevet ansat endnu en lærer (Madame Fatma) i Primary Section (class 1-3) så der nu er 3 lærere 

til at dække de 3 klassetrin. Madame Fatma underviser desuden skolens mindretal af muslimske elever 

i Islam, imens de kristne elever undervises i Kristendom. 

Vi var med til meget forskellig undervisning. I klasseværelserne var der tavleundervisning med engelsk, 

swahili, matematik, religion, IT, og social studies. De store klasser havde idræt om tirsdagen, hvor vi gik 

et par kilometer hen til en stor (ujævn) græsmark. Her blev der varmet op og så spillede vi ellers tennis, 

hockey og fodbold. Det var rigtig god motion. Om onsdagen har skolen ”klubber” om eftermiddagen, 

hvor eleverne lærer noget så forskelligt som karate (foregik på taget), sang, drama og spejder. 

For at hygge om lærerne, inviterede vi dem og deres familier en tur på stranden. Der var 23 tilmeldte til 

arrangementet. I vores hotel-lejlighed lykkedes det Dan at fremstille ”pølseret” (en ret fra hans 

barndom, hvis hovedingredienser er spaghetti og kyllingepølser i en krydret tomat sauce). Det blev en 

dejlig dag, hvor Charles også deltog, efter at have hjulpet med transport af maden og Dan til stranden. 

Jublen ville ingen ende tage, da lærerne besluttede at hele skolen skulle have en hel dags idræt på 

stranden den sidste dag vi var på besøg på Marvel Junior Academy. De transporterede alle 126 elever 

med Matatu (små busser) til stranden og der mødtes vi med dem. Det blev til 4 timers løb, leg og svøm. 

Sikke en dag! 

Det fortsatte byggeri af Marvel Junior Academy ligger stille imens BUUKenya rejser midler til næste 

etape (endnu en etage, 2 toiletter, og vandtank). Vi havde et kort møde med bygningsingeniøren. Dels 

for at holde kontakten, og dels for at sikre at et par mindre mangler blev udbedret. 

Alt i alt: 

En fantastisk tur, der endnu engang bekræftede at vores indsats forbedrer forholdende for en masse 

børn (og deres lærere) i Kenya. 

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

Mange hilsner,  

Tina og Dan  
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Marvel Junior Academy. 

Nyt legetøj afprøves i Class 3. 

 

Kindergarten 3 (KG3). Stadig 
forholdsvis struktureret leg. 

 

I KG2 er der til tider noget mere 
kaos. 
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Der er ikke sket meget nyt på 
byggeriet, men de 6 lokaler 
fungerer perfekt. 

 

 

Karate-klub i gang med 
undervisningen. Skulle du ligge inde 
med en dragt (Gi) i børnestørrelse 
vil vi meget gerne have sådanne 
med næste gang vi tager til 
Mombasa. 

 

Drama-klubben (så vidt jeg husker)  
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KG1 (de mindste) er ved at få deres 
grød. Madame Betty hjælper til. 

 

KG2 Holder pause imens Madame 
Mercy fortæller Sarah lidt om hvad 
de skal lave. 

 

Et par billeder fra KG2 
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KG2 

 

Og fra KG3, med Madame Emilly i 
baggrunden. 

 

Michael i gang med matematik i 
Class 2. 
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Og Tina hjælper med et eller andet 
i Class 1 (er det mon noget med at 
lave monster-ansigt). 

Pigen i den blå trøje er ny på 
skolen. Hun er 12 år gammel og er 
lige startet i første klasse. 

 

 

Sir Patrick i gang med IT 
undervisning. 

 

Victoria har flyttet undervisningen 
udenfor. 
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Nogle af Class 3 i et ’Look Cool’ foto 

 

 

OG til sidst – hele skolen på stranden. En dejlig dag 
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