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Nyhedsbrev juli 2019 

Kære medlem af BUUKenya. Lidt opdatering siden seneste nyhedsbrev fra september 2018. Dels med nyt 

fra Kenya, og dels med en opdatering omkring arbejdet her i Danmark. Som sædvanligt afsluttes med 

billeder. 

Besøg i Kenya: Denne sommer var det kun Sarah og Dan der holdt ferie i Kenya. 

Overordnet: 

Marvel Junior Academy tilbyder nu undervisning op til Class 6 og har omkring 250 elever i den nye 

skolebygning, der blev færdiggjort for to år siden. Skolen har fået flere toiletter samt moderne 

køkkenfaciliteter og for at fremtidssikre skolen med nok klasseværelser, kontor, læreværelse samt rum til 

diverse elev-aktiviteter har skolens ledelse valgt at leje sig ind i nabohuset, slå de to grunde sammen og 

dermed lade nabo-huset indgå i skolen.  

Vi besøgte skolen flere gange og vores indtryk af Marvel er fortsat yderst positivt. Skolen har dygtige 

lærere, der er glade for arbejdet med børn, og skolens ledelse har en klar strategi for skolens fremtid.  

Den daglige drift financieres (stort set) af elevernes skolepenge, og vores fremtidige involvering vil være 

rettet imod fortsat forbedring af rammerne for elever og lærere. 

Kings and Queens Academy har fastholdt elevtallet omkring 60, med 3 lærere. Skolen har fået nyt inventar 

samt et lille køkken og tilbyder nu eleverne morgenmad. Vi fik ikke mulighed for at besøge skolen i 2019, 

men mødtes med skolens administrator Charles, der fortalte at skolen fortsat er velfungerende. 

Med skolens beliggenhed i et meget belastet kvarter er det ikke muligt at finansiere skolens drift af 

skolepengene, og vi vores fremtidige arbejde med skolen vil fortsat være at skaffe midler til helt basale ting 

som løn til lærerne, skriveredskaber samt at fortsætte morgenmadsprogrammet.  
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Fonde: 

Siden seneste nyhedsbrev har vi fået midler til: 

 Kings and Queens Academy: Får støtte til driften (dækning af 12 mdr. lærelønninger). 

 Kings and Queens Academy: Fået midler til inventar til skolen. 

 Kings and Queens Academy: Fået midler til opbygning af lille køkken. 

 Kings and Queens Academy: Fået midler til morgenmadstilbud til alle elever indtil udgangen af 2020. 

 Marvel Junior Academy: Øget antallet af toiletter så det passer med det meget større antal elever. 

 Marvel Junior Academy: har fået et moderniseret køkken, med gas-blus og gode arbejdsforhold. 

 Marvel Junior Academy: Indkøb af et stort antal lærebøger. 

 Marvel Junior Academy: Fået midler til at afholde 2019-lejrskole i Safari-park Tsavo East. 

 

Ovenstående er muliggjort med støtte fra Spejdernes Genbrug i Furesø, Jubilæumsfonden, Erik Thunes 

Legat, Honorarfonden, Myhrwolds Fond, Fonden af 24. December 2008 samt VMOK fonden. 

 

Generalforsamling: 

Blev afholdt søndag 16. juni.  

Formandens beretning dækkes af ovenstående informationer omkring foreningens overordnede aktiviteter 

og Fondssøgning. 

Derudover talte vi om næste års fondssøgning og aftalte at fokus skal være på Kings and Queens Academy, 

hvor behovet er størst for midler til den basale drift. Derudover vil der søges til diverse investeringer på den 

meget større skole Marvel Junior Academy.  

Det årlige kontingent for at være medlem af BUUKenya fastholdes på 100kr. 

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

 

 

På de følgende sider er diverse billeder fra Kenya. Nogle er taget under vores besøg i juli 2019, og nogle er 

tilsendt af skolernes administratorer. 

 

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

Mange hilsner Dan  
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Den nye skolebygning står 
stadig flot, med fine 
tegninger. 

 

På bagsiden af bygningen 
ligger kontor/køkken 
bygningen og det nye 
lejede hus (se nedenfor) 

 

Foto taget fra øverste 
etage af skolebygningen. 

 

Huset med det grønne tag 
fungerer som kontor og 
køkken. 

Huset derefter er lejet af 
skolen, og her er det 
planen at de to mindste 
klasser (playgroup og pre-
primary 1) skal være. 
Dette kræver nogen 
ændring af rum-inddeling, 
hvilket der først skal 
skaffes midler til. 
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Det nye køkken på Marvel 
Junior Academy. 

 

Alle skolens elever får 
noget grød (lidt som 
øllebrød) om formiddagen 
som en del af skolens 
tilbud. 

Til frokost betaler 
omkring halvdelen af 
eleverne for mad på 
skolen. Resten af eleverne 
medbringer mad, eller 
spiser uden for skolen (de 
store elever må gå hjem i 
frokostpausen). 

 

 

   

  

Class 1-3 samt Class 6 har 
fået nye bøger i løbet af 
det seneste år. 

De andre klasser bruger 
bøger indkøbt tidligere. 

 

Det er et stort plus for 
Marvel at de kan tilbyde 
klassesæt af bøger, da det 
dels sparer forældrene for 
udgifter og dels for bøvlet 
med at indkøbe bøger. 
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Nedenfor et foto af de 15 ansatte på Marvel (på nær en køkkenmedarbejder, der var forhindret i at 
deltage). 

Foto blev taget på en teambuilding tur til Nguuni, der er en lille dyrepark tæt på Marvel. Udover en hyggelig 
dag med at se fauna og flora, spiste vi frokost (tilberedt af Dan) og holdt møde med de ansatte for at høre 
deres ønsker og forventninger til fremtiden på Marvel. 

To af lærerne har været med siden vi startede samarbejdet i 2013. Det er skolelederen Victoria og Md. 
Betty (der sidder på hug). Den tredje af de oprindelige lærere (Mercy) vender tilbage til skolen om et par 
måneder, når hun afslutter sin to års videreuddannelse på College. 

 

   

I Nguuni er der mange 
giraffer og to strudser, 
samt eland og et par 
andre hjorte-arter. 

 

Derudover er der mange 
forskellige fugle. Absolut 
et besøg værd! 
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På Kings and Queens 
spises morgenmad ved 
nye borde, og lærerne har 
også fået nye katetre. 

  

Køkken-damen i gang 
med at koge grøden. 

 

Kø, muligvis til mad. 

  

Og nye stole til de store 
elever. 

 


