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Nyhedsbrev juli 2017 

Kære medlem af BUUKenya. Lidt opdatering siden seneste nyhedsbrev fra april 2017. Dels med nyt fra 

Kenya, og dels med en opdatering omkring arbejdet her i Danmark. Da der er ganske meget at fortælle er 

nyhedsbrevet længere end det plejer. Som sædvanligt afsluttes med billeder. 

Besøg i Kenya: Igen tilbragte Sarah, Michael, Tina og Dan sommerferien i Kenya. Desuden fik vi besøg af 

Linda, vores amerikanske veninde fra San Francisco. 

Den dejligste nyhed: 

Opførelsen af den nye bygning til skolen Marvel JuniorAcademy er færdig. Tak til fonde, medlemmer og 

andre sponsorer for at have muliggjort dette. Den plan som Sarah Sørensen, Victoria Msabu (skolelederen) 

og Mr. Ndolo (bygningsingeniøren) lavede tilbage i efteråret 2013 er nu fuldført, endda med en ekstra 

etage, renoverede samt nye toilet faciliteter, og flotte, pudsede og malede vægge. Motiverne 

repræsenterer skolens motto ’We develop talents in Academic and Sports’. 

Den 14. juli 2017 blev skolen officielt åbnet. Vi deltog i ceremonien, hvor der var taler, sang, mad og kage - 

En fantastisk dag, både for os, for skolens ansatte og for elever og forældre. 

 

I et separat dokument vil jeg gå mere i detaljer med udvidelsen af Marvel Junior Academy og fortælle om 

åbningsceremonien. Dette følger senere!  

http://www.buukenya.com/
mailto:info@buukenya.com
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Fonde: 

Resultatet af forårets fondssøgning har været helt fantastisk, med positive tilbagemeldinger fra: 

 Erik Thunes Legat: 51.600kr til afslutning af byggeriet af Marvel Junior Academy. 

 Honorarfonden: 24.000kr til indkøb af skolebøger til Marvel Junior Academy. 

 Flemming Hansens Familiefond: 23.584kr til indkøb af skolebøger til Marvel Junior Academy. 

 Viggo Skyum Kierkegaard og Hustrus Legat: 20.000kr til indkøb af skolebøger til Marvel Junior Academy. 

 Fonden af 24. december 2008: 28.350kr til 50 børns skolepenge på Kings and Queens Academy. 

Som det ses, har vi haft stor succes med søgning af midler til indkøb af skolebøger. 

Dette betyder at Marvel Junior Academy nu har midler til indkøb af bøger helt op til Class 8, der jo først 

starter om et par år. Desuden har det givet os mulighed for at overføre lidt midler til indkøb af lærebøger 

og hæfter på Kings and Queens Academy, hvor dette er en stor mangel. 

 

Generalforsamling: 

Blev afholdt søndag 18. juni. Vi havde en lang snak omkring de næste års aktiviteter for BUUKenya, nu da 

vores første store opgave – den nye bygning til Marvel Junior Academy – er afsluttet. 

Udover diverse mindre aktiviteter på Marvel, vælger vi at fokusere efterårets fonds-søgning på den anden 

skole vi støtter, Kings and Queens Academy i Mtwapa. 

Tina og Helene var på valg. Begge blev genvalgt, og Mathilde fortsætter som suppleant. 

  

http://www.buukenya.com/
mailto:info@buukenya.com


3 

     
 

BUUKenya 
ved Dan Sørensen 
Ligustervangen 38 
DK3450 Allerød 
Denmark 
CVR: 35930639 

www.buukenya.com 

info@buukenya.com 

tlf:   +45 5020 6002 (mobilepay) 

Reg# 9570 

Konto # 11495214 

Med i kufferterne: 

Igen i år havde vi kufferterne fyldt på vej til Kenya, inklusive en masse toner-væske til den nye printer som 

Marvel Junior Academy fik fra BUUKenya i januar måned. Det er en ’Epson EcoTank’ model, hvor selve 

printeren er dyr, men blækket billigt, hvilket betyder en lav pris per printet side. Printeren fungerer 

upåklageligt og skolen (specielt administrator Patrick) værdsætter meget at have adgang til en printer. 

Vores favorable indkøbsaftale med Lyreco blev genopfrisket, og der blev indkøbt en masse til Marvel Junior 

Academy og Kings and Queens Academy. 

 

I alt indkøbte vi for cirka 3500kr, bla. 

 160 Whiteboard tuscher. 

 100 Linealer. 

 1400 Blyanter. 

 550 Farveblyanter. 

 240 Farver. 

 En masse passere, tegnetrekanter, limstifter, 
viskelædre, blyantspidsere, og kuglepenne. 

En af vores venner havde skaffet en (ganske lidt) brugt projektor som vi havde med til Marvel. Pudsigt nok 

havde lærerne på skolen få uger tidligere talt om, hvad de ville kunne bruge en projektor til, så det var god 

timing. 

Vi havde to gode Nikon D90 kameraer med, doneret til BUUKenya. Disse blev givet til Marvel. Et kamera vil 

være på skolen, så de kan tage gode billeder af undervisningen mm. Det andet kamera vil være fast hos 

Patrick, der har journalist-baggrund, så han kan forbedre sine kompetencer udi fotografering. 

Vi havde 4 bærbare PC’ere med til Marvels IT-undervisning. Dette var tiltrængt da nogle af de eksisterende 

PC’er er stået af. Det lykkedes at fixe enkelte af disse med en geninstallering af LUbuntu, men 8 bærbare 

var uden for pædagogisk rækkevidde. Dem tog vi med tilbage til Danmark, så de kan blive skrottet på en 

miljømæssigt forsvarlig måde. 

Desuden medbragte vi: 

 En masse børnesko. Mest sportssko, men også sandaler og ’normale’ sko. Disse går mest til Kings and 

Queens Academy, hvor behovet er størst. 

 Nogle voksensko, til lærerne på begge skoler – samt til andre i vores netværk. 

 En masse fodboldstøvler samt en del karate-dragter og tennis-ketchere til Marvels sports-undervisning. 

 Et større antal Nokia mobiltelefoner. Dels til netværket af lærere og bekendte, og dels til brug i 

undervisningen på Marvel (læs mere nedenfor). 

 

Til alle jer der har doneret – I skal vide at det gør en kæmpe forskel i Kenya – TUSIND TAK!  

http://www.buukenya.com/
mailto:info@buukenya.com


4 

     
 

BUUKenya 
ved Dan Sørensen 
Ligustervangen 38 
DK3450 Allerød 
Denmark 
CVR: 35930639 

www.buukenya.com 

info@buukenya.com 

tlf:   +45 5020 6002 (mobilepay) 

Reg# 9570 

Konto # 11495214 

Status på Marvel Junior Academy: 

Der er en fantastisk stemning på skolen, både blandt de ansatte og i klasselokalerne. Skolen er udvidet 

ganske kraftigt, efterhånden som den nye bygning er blevet større. Tilbage i 2013 var der omkring 60 elever 

og 3 lærere og nu er der 194 elever og omkring 13 ansatte (lærere og andre funktioner). Det er gået stærkt, 

men det ser ud til at Victoria er lykkedes med at tiltrække lærere, der underviser efter hendes principper - 

kærlighed, ros og respekt for det enkelte barn. Det er også tydeligt at lærerne fungerer godt indbyrdes – og 

glade lærere giver tydeligvis god undervisning og glade børn. 

Skolen underviser nu op til Class 4, og i det nye skoleår (start januar 2018) rykker alle børnene igen et 

klassetrin op så der undervises op til Class 5. Bortset fra Class 3 og 4 har skolen fyldte klasser, hvilket tyder 

på at skolen har et godt ry i nærområdet. Forventningen er at de små klasser også bliver fyldt op i årene 

fremover, så skolen kan ’dyrke’ sine egne elever fra Kindergarten og hele vejen op til afslutningen af 

Primary School. 

Lærebøger: Alle børn og lærere låner lærebøger af skolen. Disse er indkøbt med fondsmidler fra Danmark 

og da vi har haft stor succes på dette område (se tidligere) er skolen allerede nu sikret midler til indkøb af 

bøger til de højere klasser i årene fremover. Dette er en stor økonomisk hjælp for forældrene, da de undgår 

at skulle købe bøger til deres børn, hvilket ellers er normalt i Kenya. 

Mobil-telefoner: Vi fik doneret et større antal Nokia mobiler (c1, c2 og c5 modeller) som vi havde med fra 

Danmark. Nogle af disse vil blive brugt i undervisningen på Marvel, hvor de kan fungere som kamera i 

forbindelse med rapportskrivning. 

Elev-sponsorater: En del af eleverne på Marvel Junior Academy kommer fra fattige familier, der har 

vanskeligt ved at betale skolepenge. Linda (vores veninde fra USA) foreslog at Patrick (skolen administrator) 

lavede one-pagers på de fattigste af disse elever, med information omkring deres baggrund samt et årligt 

budget forbundet med deres skolegang. Linda vil så forsøge at finde sponsorer for nogle af disse børn i 

hendes netværk i USA. 

Kunne du tænke dig at høre mere om muligheden for at blive sponsor for et barn kan du kontakte mig, så 

sender jeg one-pagers til inspiration. 

Mercy tilbage i College: Mercy har været lærer på Marvel siden 2012. Hun har en et-årig college 

uddannelse, der tillader hende at undervise op til Class 3. Med støtte fra Astrid Blumes Legat og BUUKenya 

skal hun tilbage på skolebænken de næste to år (start september 2017) for at få et ’P1-certificate’. Med 

denne uddannelse kan hun undervise op til Class 8 i alle skoler i Kenya – også offentlige skoler. 

Grunden til at vi i BUUKenya har valgt at fokusere på uddannelse af Mercy er dels at hun er en dygtig og 

afholdt lærer med et stort potentiale, og dels at hun forsørger Chris, der er forladt af sin mor. Med det 

højere uddannelsesniveau kan Mercy forvente en højere løn, hvilket giver hende bedre muligheder for at 

sikre sin egen og Chris’ fremtid. Der er ingen betingelser forbundet med støtten til Mercys uddannelse, men 

vores håb og forventning er at hun vælger at komme tilbage til Marvel, når hun har afsluttet sin 

uddannelse.  

http://www.buukenya.com/
mailto:info@buukenya.com
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Status på Kings and Queens Academy: 

Skolen drives af den lokale kirke og formålet er at sikre at selv de dårligst stillede børn i nærområdet kan få 

en uddannelse. Da eleverne således kommer fra ringe kår, er skolens indtægt fra skolepenge meget lav. 

Kirken forsøger at dække underskuddet med indtægter fra kollekt og andet, men det kniber med at få 

balance imellem indtægter og udgifter. BUUKenya forsøger derfor at hjælpe så vidt det er muligt. 

Under vores ferie besøgte vi Kings and Queens Academy en enkelt gang. Desuden talte vi flere gange med 

skolens administrator (Charles) omkring status på skolen. Vores indtryk er at skolen det sidste år har klaret 

sig rimeligt, men med økonomiske vanskeligheder. Skolen har 3 ansatte lærere til skolens godt 70 børn. 

 

Der undervises i to lokaler. Til venstre er  
det kindergarten-afdelingen og nedenfor  
er det primary section, hvor der undervises  
i Class 1-3. 
 
Bemærk at eleverne sidder meget tæt på de  
få møbler der er til rådighed og at man deles  
om bøgerne. 
 

  

Med de midler BUUKenya har fået fra diverse fonde i løbet af foråret vil skolens elever, forældre og lærere 

opleve en stor forbedring det næste års tid. Blandt andet fordi: 

 Midler fra Jubilæumsfonden dækker huslejen indtil juli 2018. 

 Midler fra Fonden af 24. december 2008 dækker størstedelen af driften det næste år. Specielt bliver 

der mulighed for at betale lærerne den aftalte løn det næste år, hvor de ellers har arbejdet for 

reduceret betaling det seneste år. 

 Med midlerne til skolebøger kan de øge antallet af lærebøger, samt købe notesbøger til børnene. 

 

Skolens lærere og administrator er meget glade for den hjælp vi kan give, og 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  

http://www.buukenya.com/
mailto:info@buukenya.com
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Imens vi var på besøg, havde 
Marvel et hold elever og 3 
lærere afsted til en digt-
konkurrence. En fler-dages 
tur til den anden side af 
Kenya. 

Tina fik derfor muligheden 
for at træde til som lærer. 

 

I Kindergarten 3 kan man 
godt sidde stille og lave 
skolearbejde. 

http://www.buukenya.com/
mailto:info@buukenya.com


7 

     
 

BUUKenya 
ved Dan Sørensen 
Ligustervangen 38 
DK3450 Allerød 
Denmark 
CVR: 35930639 

www.buukenya.com 

info@buukenya.com 

tlf:   +45 5020 6002 (mobilepay) 

Reg# 9570 

Konto # 11495214 

  

Nogle af de mange bøger der 
er indkøbt for fondsmidler 
fra BUUKenya. 

Til venstre er det lærebøger 
og til højre er det læs-selv 
bøger. 

Indtil videre er der købt alle 
bøger til Marvels Class 1-4. 
Til december indkøbes bøger 
til Class 5 og i de følgende år 
indkøbes bøger til yderligere 
klassetrin, et år ad gangen. 

 

Linda fra USA hygger med to 
Marvel børn. 

http://www.buukenya.com/
mailto:info@buukenya.com
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De fleste af de ansatte på 
Marvel. 

Billedet er taget i forbindelse 
med åbningsceremonien. 
Normalt er lærerne ikke helt 
så fint klædt på. (Og normalt 
har jeg ikke skjorte på) 

 

Vi havde lærerne med 
familier med på stranden en 
lørdag. 

Dels for at vi alle kunne lære 
hinanden bedre at kende, og 
dels for at give dem en 
afslappende dag. 

På billedet leger vi ’begrav 
Victoria’ og det er tæt på at 
vi har succes. Kun lidt gul 
trøje er tilbage til at dække 
mund og øjne. 

Sarah og Michaels host-mom 
sørgede for dejlig mad (Beef-
Pilau) til os alle og der var så 
meget mad at omkring 25 
arbejdere på stranden også 
kunne spise med. 

 

Der blev også slappet af 
imellem legene. 

http://www.buukenya.com/
mailto:info@buukenya.com
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Sidste dag inden Tina, 
Michael og Dan skulle flyve 
hjem havde vi hele Marvel 
med på stranden. 

Turen var en gave fra Dans 
kollegaer ifm. hans 50års 
fødselsdag. 

 

Det er skønt at se så mange 
glade børn og voksne.  

Da alle er samlet, fortæller 
Victoria lidt om reglerne.  

Kort opsummeret – gør hvad 
lærerne siger, og hav det 
sjovt. 

 

Juli måned er den koldeste 
tid på året i Mombasa. 
Luften og vandet er nok 
omkring 25 grader! 

For at de mindre børn ikke 
skulle blive kolde for hurtigt i 
vandet, startede de med 
nogle lege på stranden. 

Det er altid imponerende at 
se hvordan 50-100 børn kan 
indgå i en fælles leg. 

http://www.buukenya.com/
mailto:info@buukenya.com
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De største børn (Class 1-4) 
fik derimod lov til at hoppe i 
bølgerne med det samme. 

Jeg forsøger at holde lidt styr 
på tropperne ved at stå som 
yderste mærke og de leger 
så inden for denne grænse. 

 

Senere fik de mindre børn 
også lov til at gå i vandet. Til 
stor glæde og morskab. 

 

http://www.buukenya.com/
mailto:info@buukenya.com
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Efter lang tids leg var der 
kiks og saftevand. 

Derefter kørte de mindre 
børn tilbage til Marvel imens 
de største fik lov til at tage 
endnu en tur i vandet. 

 

Jeg aftaler et signal med de 
store børn. Når man ser en 
hånd i vejret skal man selv 
række armen op, og finde 
tilbage til mig. 

Det virkede forbløffende 
godt! De kom tilbage til mig 
fra mere end 100meter væk. 

http://www.buukenya.com/
mailto:info@buukenya.com
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Efter endnu en svømmetur 
og en halv times leg på 
stranden var det slut for 
denne gang. 

 

Glæder mig allerede til vi 
skal ses igen! 

 

http://www.buukenya.com/
mailto:info@buukenya.com

