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Kære medlem af BUUKenya. Så er det omkring 4 måneder siden vi stiftede BUUKenya. Derefter har vi: 

 Rundet 25 medlemmer i foreningen. TUSIND TAK for støtten, der betyder rigtigt meget. 

 Fået CVR nummer, forenings-bankkonto, Mobil-nummer og Mobile-pay. Alt sammen nødvendigt 

for drift af en forening som vores. 

 Fået en hjemmeside (www.buukenya.com) og en facebook gruppe 

(www.facebook.com/buukenya), hvor vi (ikke for tit, så vi ikke spammer) deler information og 

beder om støtte - f.eks. i form af ting vi kan tage med til Kenya. 

 Bestyrelsesmedlem Eva har meldt sig ind i Seniorer Uden Grænser (SUG), der har en del aktiviteter 

magen til BUUKenya - og vi håber på at hun kan få gode fif med hjem fra møderne. 

 Vi har brugt en del tid på at finde relevante fonde at søge, og har fået sendt nogle ansøgninger 

afsted. Efter at vi har afsluttet de praktiske ting med opstart af foreningen er det nu her vi ligger 

størstedelen af vores tid. 

 Den 24. november var en FANTASTISK dag for BUUKenya. Vi modtog 20.000kr fra Medarbejdernes 

Honorarfond i Novo Gruppen. Øremærket til det videre byggeri af Marvel Academy. 

 På Marvel Academy fungerer bygningen godt for både børn og lærere. Skoleåret sluttede i midten 

af november, hvor den ældste klasse graduerede. 

 

 2. januar tager Sarah og jeg på ferie i Mombasa, hvor vi vil bruge en del af tiden på Marvel Academy. 

Mest for at være sammen med børnene, men også for at snakke fremtidsplaner med skolelederen 

(Victoria). Vi har fået doneret en masse sko, tøj og legetøj som vi tager med - TAK! 

 

Mange hilsner, og et ønske om en dejlig jul og et fantastisk nyt år,  

Dan 
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