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Nyhedsbrev Marts 2016 

Kære medlem af BUUKenya. Lidt opdatering siden seneste nyhedsbrev fra august 2015. Specielt de 

oplevelser vi har haft i forbindelse med en ferierejse til Mombasa i slutningen af januar 2016, hvor Sarah og 

jeg selv afsted. De sidste sider af nyhedsbrevet indeholder billeder fra turen. 

Med i kufferterne: 

Vi havde endnu engang en masse ting med til uddeling, doneret fra forskellig side (heriblandt fra jer 

medlemmer). Turkish Airlines gav igen 10kg ekstra baggagevægt til hver af os (TAK!), så udover vores 

eget tøj og ejendele endte vi med at have plads til omkring 70kg donationer. 

Uddeling: 

 Denne gang var vores ’nye’ skole Kings and Queens Academy i fokus, da skolen er meget fattig og 

endnu intet legetøj har: 

o Omkring 15kg Duplo. Dels fra en donation fra Lego, og dels fra private. 

o En fodbold, en masse tennisbolde, og lidt andet godt legetøj. 

o Cirka 35 par børnesko. Desuden gav vi tilskud så de resterende børn alle kunne få et 

par brugte sko, købt lokalt. 

 Til Marvel medbragte vi: 

o 4 bærbare computere til IT-lokalet. 

o 2 tennisketchere og en del bolde. 

o Enkelte børnesko, der blev til overs fra Kings and Queens Academy. 

o Voksen-sko (idræt) til lærerne. 

o Diverse andre effekter. 

Byggeriet af Marvel Academy: 

Under vores besøg blev de sidste to lokaler på 1. sal færdiggjort og Marvel har altså nu de planlagte 6 

lokaler i den nye bygning. Det var fantastisk at opleve at det byggeprojekt Sarah startede tilbage i 

efteråret 2013 nu endeligt var realiseret. Endnu engang skal der lyde stor tak til Honorarfonden og 

VMOK fonden, samt til alle jer der har bidraget med støtte til BUUKenya. 

MEN - under vores besøg besluttede vi at udvide skolen med endnu en etage, så tagterrassen 

konverteres til 3 undervisningslokaler senest i slutningen af 2018. Formålet med denne udvidelse er at 

hvert klassetrin så kan undervises i et separat klasselokale, hvor tanken hidtil har været at flere 

klassetrin skulle dele et klasselokale. Mere om dette en anden gang, når planerne er mere konkrete. 

Desuden er Victoria og hendes mor flyttet til et lejet hus omkring 50 meter fra skolen. Dette har frigjort 

deres hidtidige bolig til undervisning, om end de to lokaler er noget mindre end klasserne i den nye 

bygning. 
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IT undervisning på Marvel: 

Blev startet af Sir Patrick i efteråret 2015. Patrick er blevet ansat som administrator/IT-lærer på skolen 

og virker meget kompetent i begge roller. Samarbejdet med Victoria og de andre lærere fungerer 

perfekt, og børnene elsker ham. 

I starten blev alle bærbare pakket ud før timen, og ned igen efter. Men der er nu etableret en fast 

installation af PC’er i et af lokalerne i Victorias tidligere bolig, hvilket gør undervisningen nemmere for 

Patrick, og mindsker risikoen for at PC’erne tager skade ifm. flytning. 

Primary School på Marvel: 

I starten af januar blev Primary Section åbnet i den nye bygning. I begyndelsen med 1-3 klassetrin og 

planen er at der hvert år udvides med endnu et klassetrin, så de børn der nu går i 3. klasse kan 

fortsætte på skolen indtil de graduerer fra 8. klasse. Denne langsomme ekspansion forankrer Marvels 

kærlige og respektfulde tilgang til arbejdet med børn. 

Endnu er der ikke fyldt op i klasserne, men forventningen er at dette sker løbende, efterhånden som 

det bliver kendt at skolen har åbnet for tilgang. Der er mange børn i nærområdet der har gået i 

børnehave på Marvel, og håbet er at mange af disse vil søge tilbage til Primary School. 

Der er ansat nye lærere til Primary Section. Igen har Victoria være dygtig til at udvælge lærere der 

fungerer godt med lærestaben, og som kan lide at bruge mange timer sammen med børn. 

Kings and Queens Academy: 

Vi besøgte vores ’nye’ skole for at overbringe legetøj og børnesko. Siden sommer er der kommet 

omkring 15 elever mere på skolen, til et samlet elevantal omkring 45, fordelt på to lærere i to lokaler. I 

forhold til Marvel ligger skolen i et meget fattigt kvarter (borderline slum), og en lille hjælp fra os kan 

betyde meget for skolen og dens elever. Vi er stadig i gang med at aftale vores involvering med skolens 

leder. 

Alt i alt: 

En fantastisk tur, der bekræftede at vores indsats med at samle og medbringe ting til Kenya, samt vores 

arbejde med at skaffe midler til diverse aktiviteter på skolerne rent faktisk er med til at skabe en bedre 

hverdag for en masse børn (og deres lærere) i Kenya. 

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

Mange hilsner,  

Dan 
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På besøg hos Kings and Queens 
Academy med en masse sko. 

 

 

 

Og på Marvel Junior Academy var 
håndværkerne ved at lægge sidste 
hånd på de sidste to lokaler på 1. 
sal. 

Her undervises de største børn i et 
lokale der endnu mangler en dør 
og at få malet tavlen sort. 

 

 

En uges tid efter vi rejste hjem var 
alle 6 lokaler i den nye bygning i 
brug. 
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Svømmeundervisning er et 
ugentligt ekstra-tilbud på Marvel 
Junior Academy, hvor børnene og 
nogle af lærerne tager til det lokale 
idrætscenter. 

Forældrene skal selv betale for 
indgang og transport, og det er 
derfor ikke alle børn der har 
mulighed for at deltage.  

 

 

 

Morgensamling, før hele Marvel 
Junior Academy skal på tur til 
Pirates Beach, der er en offentlig 
strand. 

Skolen har normalt en dag om 
måneden hvor man tager på tur, og 
Victoria ved at vi synes det er super 
dejligt og hyggeligt at komme med 
på disse. Hun har derfor planlagt 
denne strandtur så Sarah og jeg 
kunne komme med. 
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Ved stranden var vi hele tiden 2-3 
lærere og jeg selv, der stod og 
holdt øje med at børnene ikke gik 
ud hvor det var for dybt. 

Umiddelbart lyder det nemt, men 
med 50-60 børn i vandet på samme 
tid, med skrig, skrål og løb var det 
alligevel noget af en opgave - 
specielt for en ’høne-mor’ som 
mig. 

 

Her er det Teacher Betty der bliver 
jagtet.  

I baggrunden ses et gammelt 
skibsvrag der har ligget her mange 
år. 
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