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Nyhedsbrev Februar 2015
Kære medlem af BUUKenya. Lidt opdatering siden seneste nyhedsbrev fra december.
For mig har den helt store oplevelse været ferien i Mombasa i januar, sammen med min datter Sarah. Vi
brugte en stor del af tiden sammen med børn og lærere på Marvel Junior Academy - skolen BUUKenya
arbejder sammen med.
Som de fleste nok husker, var det Sarah der skabte kontakten til skolen ifm. et volontørophold med
Mellemfolkeligt Samvirke og som det kan ses nedenfor, var der stor gensynsglæde da ’teacher Sarah’
dukkede op imens børnene havde gymnastik.

Vi brugte en masse tid sammen med skolelederen Victoria, hvor vi snakkede om skolen og om hendes håb
for fremtiden og for samarbejdet med os. Jeg kan således konstatere at det er den helt rigtige ’ildsjæl’ vi
arbejder sammen med.
Victorias visioner for skolen, og ikke mindst undervisningen af børnene, er gennemtænkte. Skolens
pædagogiske linje er baseret på respekt for det enkelte barns faglige og sociale kompetencer, og der bliver
gjort meget for at sikre at der er udfordringer til både de stærkeste og de svageste elever.
Der er et velfungerende samarbejde blandt skolens lærere, og undervisningen foregår på tværs af klasserne
når det er hensigtsmæssigt.
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Som bekendt er vores største projekt en udvidelse af skolens bygning. Fotos nedenfor viser status for
bygningen som den er nu, med den færdige stueetage og det flade ’tag’, der kommer til at udgøre gulvet i
overetagen når bygningen står færdig. Lærerne er meget tilfredse med de tre nye lokaler, der dels er større
end tidligere, og dels er tætte for regn.

Vi er i gang med at rejse midler til næste etape af byggeriet, der er støbningen af skelettet til overetagen og
tagterrasse. Vi er blandt andet blevet inviteret til at have en stand til ’Allerød by night’, der afholdes 29.
maj. Kig forbi og få en snak om BUUKenya og skolen.
For flere billeder og fortællinger, kig på vores hjemmeside, eller besøg os på facebook (se detaljer øverst på
siden).

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

