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Nyhedsbrev december 2017
Kære medlem af BUUKenya. En kort opdatering siden seneste nyhedsbrev fra juli 2017.

OBS - Nyt MobilePay nummer: 92500
Danske Bank har ændret system så vi ikke længere kan bruge foreningens telefonnummer til MobilePay.
Fremover skal indbetalinger (for eksempel af medlemsgebyr) ske til vores nye MobilePay nummer: 92500.
(eller som normalt, ved bankoverførsel til vores konto – se detaljer i brevhovedet)

Fonde:
Endnu engang har vi haft succes med fondssøgning, hvilket betyder at:







Kings and Queens Academy får ny toiletbygning, med tidssvarende installation og tilslutning til kloak.
Kings and Queens Academy får installeret elektricitet i deres klasselokaler.
Kings and Queens Academy får indkøbt klassesæt af lærebøger.
Marvel Junior Academy får skiftet taget på deres ældre kontorbygning.
Marvel Junior Academy kan indkøbe inventar til de klasser der nu bliver fyldt op.
At den ældste klasse på Marvel Junior Academy får et lejrskole-forløb i efteråret 2018.

Ovenstående er muliggjort med støtte fra Erik Thunes Legat, Myhrwolds Fond, Honorarfonden samt VMOK
fonden. Tusind tak for jeres fortsatte støtte til arbejdet i Kenya.

Med i kufferterne:
I november var Sarah og nogle med-studerende i Kenya, i forbindelse med et projekt på RUC. Igen havde
Turkish Airlines tildelt ekstra baggage-vægt (Tak!), og de medbragte blandt andet:






Skole-materialer (blyanter, osv), købt hos Lyreco, endnu engang med vores favorable aftale.
Tøj og sko til lærere og vores netværk i Kenya.
En del mobil-telefoner, som eleverne på Marvel kan bruge som kamera.
Fodboldstøvler, karate-dragter og andet sportsudstyr til Marvel.
Et par bærbare PC’er til Marvel.

Til alle jer der har doneret – I skal vide at det gør en kæmpe forskel i Kenya – TUSIND TAK!
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Status på Marvel Junior Academy:
Det går godt på skolen – med undervisning i den nye flotte bygning som vi skrev om i forrige nyhedsbrev.
Med støtte fra Honorarfonden bliver asbest-taget på skolens ældre kontorbygning skiftet inden skolen
starter igen i januar 2018. Med løsning af denne større opgave er vi nu nået i mål med de bygge-opgaver vi
aftalte med Victoria tilbage i 2013.
Indskrivning: I november måned var der indskrivning til næste års undervisning (skoleåret følger
kalenderåret) og beskeden fra skolen er at alle klasser bliver stort set fyldt op (målet er 25-30 elever per
klassetrin). En medvirkende årsag til det gode optag er de klassesæt af lærebøger som skolen har indkøbt,
så eleverne sparer udgiften til at indkøbe lærebøger. Skolens tilbud udvides til at inkludere Class 5, for det
ældste klassetrin, så de største børn kan blive på skolen.
Med det øgede antal elever er der behov for flere skolemøbler, og disse indkøbes med støtte fra
Honorarfonden.
Ansættelser: Der er ansat to nye lærere på skolen. Den ene som erstatning for Mercy mens hun er tilbage i
College for at udvide sine kompetencer (som jeg skrev om i forrige nyhedsbrev). Den anden bliver ansat
fordi skolens tilbud udvides med Class 5, hvilket kræver endnu en lærer.
Elev-sponsorater: Som jeg skrev i forrige nyhedsbrev ville Linda (vores veninde fra USA) forsøge at skaffe
sponsorer til nogle af de mest trængende børn på Marvel. Patrick (skolens administrator) har derfor lavet
et antal one-pagers på disse børn og det er lykkedes Linda at skaffe sponsorer til 6 børn i skoleåret 2018.
Udover school fees dækker sponsoraterne børnenes uniform samt frokost på skolen.
For den enkelte familie er det en kæmpe lettelse at de ikke skal bekymre sig om udgiften forbundet med
deres barns skolegang.
Kunne du tænke dig at høre mere om muligheden for at blive sponsor for et barn kan du kontakte mig
(formand@buukenya.com), så sender jeg one-pagers til inspiration.
Og så skal I da lige have endnu et foto af den nye skolebygning.
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Status på Kings and Queens Academy:
Med afslutningen af den nye skolebygning til Marvel Junior Academy vil vi have større fokus på Kings and
Queens Academy. På længere sigt er planen at vi også her vil opføre en ny skolebygning, men dette
afventer at Gospel Church International (kirken der driver skolen) får endelig aftale om at købe den grund
som skolen ligger på.
Indtil dette sker, vil vi have fokus på at forbedre hverdagen for lærere og elever og allerede igangsatte
aktiviteter inkluderer:




Opførelse af en ny toiletbygning, kloaktilslutning og tilførsel af vand. Desuden installation af
elektricitet på skolen, da undervisningslokalerne er meget mørke i regntiden. Disse arbejder er
støttet af Erik Thunes Legat samt af Myhrwolds Fond.
Indkøb af klassesæt af lærebøger, med støtte af Erik Thunes Legat.

Derudover støtter vi løbende skolens drift. Vores håb er at vi også i årene fremover kan støtte Kings and
Queens Academy, da skolens formål er at hjælpe de svageste familier i nærområdet.

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

