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Nyhedsbrev maj 2021 

Kære medlem af BUUKenya. Lidt opdatering siden seneste nyhedsbrev fra august 2020. 

Covid-19 i Kenya: 

Efter 9 måneders suspendering og et halvt års tid med stor usikkerhed i 2020, blev undervisningen på 

landets skoler startet igen i januar 2021. Specielt har det været usikkert hvordan man skulle håndtere de 9 

måneders tabt undervisning. 

Den første udmelding (som jeg beskrev tilbage i august 2020) var at man ville suspendere skoleåret, så 

eleverne skulle starte på samme klassetrin ved skolestart januar 2021 som de havde startet i januar 2020. 

Denne beslutning er efterfølgende blevet ændret, så man i stedet forkorter de næste 3-4 års skolegang 

med et par måneder hver, så de tabte måneder bliver indhentet. 

Før genåbningen af skolerne, skulle den enkelte skole opfylde ganske omfattende (men rimelige) krav til 

hygiejne og pladskrav. Dette har været vanskeligt for mange skoler, og en del skoler har måtte lukke på 

grund af de manglende indtægter og de ekstra udgifter.  

Generelt har den ret omfattende nedlukning af Kenya betydet at man har holdt antallet af Covid-19 

smittede forholdsvist lavt. Til gengæld har nedlukningen betydet at befolkningen nu er endnu hårdere ramt 

af fattigdom, da manges levebrød er forsvundet, og mange familier kæmper stadigt med at få dagligdagen 

til at hænge sammen. 

Status på Marvel Junior Academy: 

Den lange nedlukning og efterfølgende begrænsede mulighed for indtjening har medført store udfordringer 

for driften af Marvel Junior Academy. Skolen har derfor været meget afhængig af støtten fra BUUKenya. 

Med støtte fra fonde og private har vi givet skolen mulighed for at dække essentielle faste udgifter og 

fortsat aflønne de ansatte, dog med et (lidt) lavere niveau end normalt. Desuden har vi fået fondsmidler til 

implementering af de tiltag regeringen pålagde skolen før de måtte genåbne. 

Udover at hjælpe med Covid-19 relaterede aktiviteter, har vi to større projekter vi søger fondsmidler til. 

Dels at kunne indkøbe klassesæt af lærebøger til alle skolens elever og dels at kunne købe det nabohus der 

i øjeblikket er lejet, og som huser skolens to yngste klassetrin. Begge aktiviteter blev igangsat i starten af 

2020, men er blevet nedprioriteret til fordel for mere umiddelbare behov i forbindelse med Covid-19 

nedlukning og genåbning. 

Taknemmelig formand: 

Som formand for BUUKenya er jeg yderst taknemmelig for den støtte fondene har givet til vores arbejde på 

Marvel Junior Academy. Det har helt sikkert vært svært at prioritere imellem mange ansøgninger i den 

vanskelige periode hele verden står over for med Covid-19. 

Desuden er jeg glad for at jeg snart bliver vaccineret mod Covid-19, hvilket forhåbentligt giver mig mulighed 

for at besøge Marvel Junior Academy engang i løbet af efteråret 2021. Det vil så være mere end to år siden 

seneste besøg, og er meget nødvendigt for at have ’fingeren på pulsen’ i forhold til skolen behov og 

udfordringer.  
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Midler til Marvel Junior Academy: 

Siden seneste nyhedsbrev har vi fået midler til:: 

• Dækning af driftsudgifter (lønninger + faste udgifter). Dels fra Myhrwolds Fond og dels fra Tina og Dan 

Sørensen. 

• Midler til hygiejnetiltag (sæbe/sprit dispensere, ekstra håndvaske, termometre og meget mere), fra Erik 

Thunes Legat. 

• Midler til indkøb af en-mands pulte til Class 4-8 så eleverne kan sidde med afstand, fra Honorarfonden. 

• Midler til indkøb af lærebøger, fra VMOK Fonden og Fonden af 24. december 2008. 

• Midler til køb af det lejede nabohus, fra Honorarfonden og Erik Thunes Legat. 

 

Generalforsamling 2021: 

Force majeure: På grund af Covid-19 har bestyrelsen valgt at udskyde årets generalforsamling fra juni til 

midten af august 2021, hvor vi forventer at stort set alle medlemmer er vaccinerede, og derfor har 

mulighed for at møde op. Vi melder endelig dato ud senest 4 uger før generalforsamlingen så vi følger vores 

vedtægter – dog altså med en senere dato for afholdelse.  

 

På de følgende sider finder i: 

Fotos fra skolen og en kort beskrivelse af vores forskellige aktiviteter på Marvel Junior Academy. 

 

 

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

Mange hilsner Dan 
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Støtten fra Erik Thunes Legat er brugt til at forbedre hygiejnen på skolen, med indkøb af mundbind (to stk 

per elev og ansat), ekstra håndvaske, vandtanke, sæbedispensere termometre og andre ting der gør det 

nemmere at holde en eventuel Covid-19 smitten nede. 

  
I klassen – alle skal bære mundbind hele dagen Og så vidt muligt holdes afstand 

  
Berøringsfri Pedal-spande Håndvaske-stationer 

 
 

Håndvaske-stationer ved indgang til skolen Mere håndvask skaber behov for flere vandtanke 
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Støtten fra Honorarfonden gik til indkøb af 150 en-mands pulte så eleverne på de større klassetrin kan 

sidde med god afstand i klasselokalerne.  

  
Nogle af de nye stole står klar til brug til Class 4-8 Alle bruger mundbind hele skoledagen. 

  
Class 4-8 bruger de nye stole Udover stole til bedre afstand er der indført en 

masse tiltag for forbedret hygiejne. 

 

  

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


5 

     
 

www.buukenya.com 

info@buukenya.com 

mobilepay: 92500 

Reg# 9570 

Konto # 11495214 

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

Klassesæt af lærebøger er indkøbt med støtte fra Fonden af 17-12-1981, VMOK Fonden og Fonden af 24-

12-2008. Midlerne dækker omkring 80% af det samlede beløb og håbet er at vi kan dække resten med en 

ansøgning i 2021. 

  
Stakke af nye lærebøger Flere bøger 

 

  

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


6 

     
 

www.buukenya.com 

info@buukenya.com 

mobilepay: 92500 

Reg# 9570 

Konto # 11495214 

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

Aktiviteten køb af nabohus pågår stadig, og har overordnet to formål. Dels at forbedre skolens drift ved at 

spare den månedlige lejeudgift og dels at sikre tilgængeligheden af huset når den nuværende lejekontrakt 

udløber (i 2028). Vi mangler endnu at skaffe 62.000kr af de ialt 168.000kr det koster at erhverve huset, 

hvor midler hidtil kommer fra Tina og Dan Sørensen, Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond, Honorarfonden 

samt Erik Thunes Legat. Håbet er at vi kommer i mål med aktiviteten i løbet af 2021. 

Nedenfor et par fotos (gengangere) fra huset, med undervisning af de yngste klasser (vuggestue og 

børnehave). 

    

Arbejdet færdigt, nymalet 
og med nye døre og 
vinduer. 

Facaden af kontorbygning 
(venstre) og siden af det 
lejede hus (højre). 

 

  

Og så er renoveringen af 
huset færdigt. 

Nu med børn i de to 
lokaler. 
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