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Nyhedsbrev December 2016 

Kære medlem af BUUKenya. Lidt opdatering siden seneste nyhedsbrev fra august 2016. Der er sket en 

masse i Kenya og så har vi også lidt nyt omkring vores arbejde her i Danmark, hvor vi har haft et fantastisk 

efterår med fonds-søgning. De sidste sider viser billeder vi har fået tilsendt fra Kenya. 

Foredrag hos Spejdernes Genbrug: Som skrevet i seneste nyhedsbrev modtog vi i foråret 10 000kr. fra 

Spejdernes Genbrug i Furesø. I starten af november var Sarah og jeg forbi deres genbrugslager for at 

fortælle om BUUKenya, og om hvad deres donation til BUUKenya var gået til. Der var 15-20 tilhørere, og 

det var dejligt at få lov til at fortælle om vores arbejde. Der var en masse gode spørgsmål og vi gik derfra 

med en fornemmelse af at det havde været interessant for deltagerne. Måske det kan gentages andre 

steder? 

Fonde mm: Det har været et helt fantastisk efterår, hvor vi har modtaget midler fra fire forskellige fonde, 

alle til formål på Marvel Junior Academy: 

 Myhrwolds fond: 23 200kr. til konstruktion af de 3 øverste klasselokaler 

 Honorarfonden: 24 300kr. til modernisering af eksisterende toiletter, samt konstruktion af to nye 

toiletter. 

 Thunes legat: 22 100kr. til indkøb af lærebøger til Class 1-4. 

 VMOK fonden: 11 000kr. til indkøb af lærebøger til Class 5 (+ enkelte mangler til Class 1-4). 

 

Altså omkring 80 000kr!!! Det er bare dejligt at vores indsats i Kenya giver mening for andre end os selv. 

Når den nye bygning til Marvel Junior Academy er helt færdig, vil vores fonds-søgning fokusere mere på 

udviklingen af Kings and Queens Academy. 

Marvel Junior Academy - Byggeri: Er stadig vores fokusområde, indtil byggeriet er endeligt afsluttet. Med 

fondsmidler og mindre private donationer er vi nu ved at nå målet. Der pågår byggeri her i november og 

december, hvor der ikke er undervisning på skolen. På de sidste sider er der lidt billeder af byggeriet: 

 Videre arbejde på det øverste plan, med 3 klasselokaler og afsluttet tagkonstruktion. Når det nye 

skoleår starter i januar er der således 9 færdige klasselokaler i den nye bygning. 

 Der laves ekstra højt rækværk på svalegangen, for der er langt ned. 

 4 eksisterende toiletter i stueplan moderniseres, og der bygges et nyt toilet på hver af de øvre etager.  

 Ydermure pudses, så de bedre kan modstå vind og vejr. 
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Marvel Junior Academy – Lærebøger: Under vores besøg i sommeren 2016 blev det klart at det normalt er 

forældrene der skaffer og betaler de skolebøger som børnene bruger i undervisningen. Dette udgør en stor 

udgift for forældrene, og betyder blandt andet at børnene i en klasse har forskellige udgaver af en given 

bog.  

Vi foreslog at skolen i stedet kunne anskaffe klassesæt og låne bøgerne ud til eleverne, som det sker i 

danske skoler, naturligvis under forudsætning af at vi kunne skaffe penge til indkøb af disse. Forslaget blev 

taget imod med stor begejstring, og en del af efterårets fondssøgning har derfor fokuseret på disse 

klassesæt. Som beskrevet ovenfor, har vi modtaget midler fra to fonde, i alt 33 000kr. Dette dækker indkøb 

af de vigtigste bøger for Class 1 til og med Class 5, og udgør mere end 1000 bøger. Marvel har bestilt 

bøgerne og disse leveres (om alt går vel) inden skolestart i januar. 

Vores håb er at vi også fremadrettet kan skaffe fondsmidler til at dække lærebøger, hvor næste fokus er de 

højere klasser (Class 6-8). Class 6 starter i januar 2019, så lærebøger til Marvel vil ikke være i fokus i 2017.  

Marvel Junior Academy – Andet:  

 Der har været graduation-fest for Kindergarten 3 (KG3) børnene. Festen blev holdt med alle skolens 

børn og en del forældre og der er nogle billeder fra festen bagest i nyhedsbrevet. Håbet er at de fleste 

af KG3 børnene fortsætter i Class 1 på Marvel. 

 Efter graduation har de yngste elever (KG1+KG2) været i Luna park, der er et lille tivoli. 

 Og mange af ’de store’ har været på en safari-tur med overnatning. Desværre var det ikke alle børn der 

havde råd til at betale for turen, men dem der var afsted havde en dejlig tur. 

 Der er blevet bygget møbler til Class 4, samt til lærerne, så de ikke skal sidde på børnestole når de 

underviser. 

Kings and Queens Academy: Med de midler vi modtog i foråret fra Fonden af 17-12-1981 er husleje dækket 

indtil sommeren 2017. Vi har ikke haft nye aktiviteter siden juli, men det går godt på skolen, hvor antallet af 

elever nu er over 85. Desuden har de ansat endnu en lærer, så der nu er 3 lærere på skolen. Skolen har haft 

graduation, så nogle af KG3 børnene starter i Class 1 i januar. 

Planlagte ture til Mombasa: I januar drager Michael og Sarah til Mombasa. Michael i 3 måneder, og Sarah i 

2 uger. Desuden har Tina og jeg allerede booket vores billetter til sommer, så vi igen kan holde ferie i 

Kenya.  

Alt i alt: Et rigtigt godt efterår. Skolerne i Kenya udvikler sig hele tiden og her i Danmark har vi været 

heldige med at skaffe midler til det fortsatte arbejde i Kenya. 

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

Mange hilsner,  

Dan  
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KG1+KG2 i Luna Park som 
afslutning på skoleåret. 

Vi har ikke selv været med i 
Luna Park, men det ser ud 
som om børnene har en 
dejlig dag. 

 

Luna Park. Drengen længst 
til venstre er Braxton. 
Braxton er mentalt 
handicappet og opfører sig 
som en 2-3 årig, selv om han 
nok er omkring 8-9 år 
gammel. Han er derfor 
stadig i Kindergarten på 
Marvel. 
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Fra KG3 gradation-fest på 
Marvel Junior Academy. 

Stolte forældre! 

 

Og børn. 

I forbindelse med 
graduerings-festen låner de 
dragter og hatte af skolen. 
Disse genbruges fra år til år, 
og kan holde i mange år. 

 

Da der var flere børn der 
graduerede end tidligere år, 
blev der indkøbt ekstra 
dragter, med midler tildelt af 
BUUKenya. 
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Omkiring 30 børn står i kø til 
at få håndtryk, diplom og en 
lille gave. 

  

Alle børn der graduerede fra 
KG3 fik en lille gave. 
Desuden fik nummer 1 i hver 
af Class 1-3 en fin gave. 

Til venstre er det Sheila der 
får et par nye sko (donation 
vi havde med i sommers). 

Til Højre er det Leila der får 
sin gave. 
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Nye møbler til Class 4. 

  

Byggeriet af øverste etage 
(2. salen) er godt i gang. 
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Et par billeder fra safari-tur 
for de ældste 

 

Safari-tur 
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Safari-tur 

 

Safari-tur 
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