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Nyhedsbrev marts 2020 

Kære medlem af BUUKenya. Lidt opdatering siden seneste nyhedsbrev fra juli 2019. Dels med nyt fra 

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

I Februar var Sarah på besøg i Kenya og tilbragte mange timer på Marvel Junior Academy. 

Corona-smitte er også kommet til Kenya, og alle skoler er lukket fra midt i marts, og foreløbigt i en måned. 

Marvel Junior Academy: 

Skolen tilbyder nu undervisning op til Class 7 og har over 250 elever og 16 ansatte.  

Bygninger: Den nye store skolebygning fungerer perfekt til formålet og desuden er skolen blevet udvidet 

med leje af nabohuset. Dette hus er total-renoveret så de to yngste og støjende klassetrin (babyclass og 

pre-primary 1) kan undervises i deres egen bygning, med tilhørende ude-areal.  Renovering og udvidelse af 

skolens toilet-faciliteter samt køkken er afsluttet, og kontorer til hhv. administrator og overlærer er blevet 

malet. 

Lærestab: Der har desværre været en del udskiftning, hovedsageligt motiveret af muligheden for højere løn 

på andre skoler. Til gengæld er Mercy vendt tilbage til Marvel efter hendes 2-årige efteruddannelse. Hun 

har været med fra starten i 2013, og har været en savnet person blandt elever og ansatte. Betty, der også 

har været med siden 2013 kan starte videreuddannelse når Corona-lukningen af Kenya er overstået. 

Elever: Bortset fra de ældste klassetrin opererer skolen med fyldte klasser, også i børnehaven, og et barn 

der først er startet på Marvel vælger at blive på Marvel igennem hele skoletiden. At skolen er i stand til at 

fastholde eleverne er vigtig for kontinuiteten i undervisning, og generelt for skolens drift.  

Økonomi: Skolens drift balancerer fordi lærerne accepterer lønninger under det niveau som anbefales af 

den Kenyanske regering. Skolens ledelse og BUUKenya ønsker at honorere lærerne som de har fortjent, og 

vi arbejder på forskellige tiltag for permanent at kunne øge lønningerne. Dels forsøger vi at mindske 

skolens øvrige udgifter, og dels arbejder skolens ledelse på at øge indtægterne fra eleverne, hvor fokus er 

på at få flere elever til at betale skolepenge (i øjeblikket er der cirka 20% af eleverne der ikke betaler).  

 

Kedelig nyhed: Kings and Queens Academy lukker: 

Desværre har skolen måtte lukke for undervisning og sende eleverne til andre skoler i området. Årsagen er 

at kirken, der driver skolen, ikke har opnået endelig myndighedsgodkendelse til undervisning i skolens 

lokaler. Det er uvist om man på et tidspunkt bliver i stand til at opnå en sådan godkendelse. 

Status på skolen er således at man igennem 2019 har givet god (og gratis) undervisning til skolens elever, 

dækket af midler fra BUUKenya, men at man nu har lukket. 

BUUKenyas samarbejde med Kings and Queens Academy er derfor ophørt, med håbet om at eleverne trives 

i deres nye skoler, under vilkår så deres forældre har råd til at beholde deres børn i skole. 
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Fonde: 

Siden seneste nyhedsbrev har vi fået midler til: 

 Kings and Queens Academy: Driftsmidler og morgenmadstilbud. 

 Marvel Junior Academy: Renoveret det lejede hus og udenoms-arealer. 

 Marvel Junior Academy: Fået nyt tag på det lejede hus (udskiftning af det gamle asbest-tag). 

 Marvel Junior Academy: Udvide tag-fladen på den store skolebygning. 

 Marvel Junior Academy: Fået midler til at afholde 2020-lejrskole i Safari-park Tsavo East. 

 Marvel Junior Academy: Fået midler så Betty kan starte videreuddannelse. 

 Marvel Junior Academy: Midler til bøger/skriveredskaber til de mindste børn. 

 Marvel Junior Academy: Midler til køkkengrej i metal, da plastic skal udfases iht. Kenyas regering. 

 

Ovenstående er muliggjort med støtte fra Astrid Blumes Legat, Dalhoff Larsens Fond, Erik Thunes Legat, 

Fonden af 17.12.1981, Fonden af 24. December 2008, Honorarfonden, Myhrwolds Fond samt VMOK 

fonden. 

 

I 2019 havde vi held med ansøgningerne til Kings and Queens Academy så hele 2019 driften blev dækket af 

BUUKenya. De to senest modtagne bidrag (i alt 50.000kr) var endnu ikke overført til 2020 driften. Jeg har 

skrevet til de to fonde omkring lukningen af skolen, og forventer at jeg skal tilbageføre midlerne.  

Fremadrettet: 

Da samarbejdet med Kings and Queens Academy er afsluttet, vil fokus nu være helt rettet imod Marvel 

Junior Academy, hvor følgende større aktiviteter kører: 

 Bærbare PC’er til undervisningen søges. Skulle du, eller dit netværk, have en PC der bare står og 

samler støv, så vil vi meget gerne overtage. PC’en bliver formatteret og nyinstalleret, og medbragt 

til Kenya i baggagen når vi tager på (selvbetalte) besøg. 

 Corona-virus betyder at skolen ikke modtager skolepenge, men stadig har udgifter, hovedsageligt til 

aflønning af personale. Vi forsøger at afhjælpe situationen med fondsmidler. 

 Køb af naboejendom: For at mindske driftsudgifterne (husleje) forsøger BUUKenya at rejse midler 

(fra Fonde) til køb af det nabohus der nu bruges til undervisning af skolens yngste klasser. 

 Skolebøger: De seneste år har BUUKenya (med hjælp fra fonde) indkøbt klassesæt af lærebøger til 

alle klasser. Disse bøger er nu ved at være slidt op, og en ny runde af ansøgninger skal skrives, med 

håb om at fondene endnu engang vil støtte det gode formål. 

På de følgende sider er diverse billeder fra Marvel Junior Academy. Da skolen er Corona-lukket er en del af 

billederne desværre uden børn. 

 

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

Mange hilsner Dan  
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Oversigtsfoto fra enden af 
skolens område imens 
renovering af det lejede 
hus pågår. 

Til venstre, den nye store 
skolebygning i 3 etager. 

I midten, bygning der 
huser kontor, køkken og 
nogle af toiletterne. 

Til højre: Det lejede hus, 
der udgør en separat 
sektion til de to mindste 
klasser. 

 

Billede taget fra øverste 
etage af den store 
skolebygning. 

Arbejdere i gang med 
renovering af det lejede 
hus (der er uden tag på 
billedet). 

Og der er også en mindre 
renovering af den 
midterste bygning, der 
huser kontorer, køkken og 
nogle af toiletterne. 



4 

     
 

www.buukenya.com 

info@buukenya.com 

mobilepay: 92500 

Reg# 9570 

Konto # 11495214 

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

 

Så er der kommet tag på 
det lejede hus. Men 
endnu ikke døre osv. 

    

Arbejdet færdigt, nymalet 
og med nye døre og 
vinduer. 

Facaden af kontorbygning 
(venstre) og siden af det 
lejede hus (højre). 
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Og så er renoveringen af 
huset færdigt. 

Nu med børn i de to 
lokaler. 

 

Teacher Betty (til venstre i 
øverste foto) bliver støttet 
af BUUKenya, så hun kan 
læse videre og få en 
Bachelor-grad, hvilket vil 
give hende mulighed for 
at undervise de større 
klasser på Marvel.  

Studiet foregår aften og 
weekend, samt i perioder 
hvor Marvel holder ferie, 
så hun fortsat kan være 
ansat på skolen mens hun 
læser.  

Det var planlagt at hun 
skulle starte i maj, men 
med Corona-lukning af 
Kenya kan det blive 
udskudt. 

 

   

Når der er behov for 
borde i lokalerne kan disse 
løftes ind udefra 

 

 (fotos fra Corona lukket 
skole) 
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Området bag det lejede 
hus er nu 
legeplads/spiseområde/… 

  

Sir Patrick og Sir Chanzera 
(administrator og head-
teacher) har fået ny-
malede kontorer. 

 

Flotte toiletter. 
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Skolen tilbyder et 
formiddagsmåltid til 
eleverne (grød) og har 
frokostordning mod 
betaling. 

Tidligere brugte man 
plastickopper og 
tallerkener, men 
myndighederne har 
påbudt at servering i 
skoler skal anvende metal 
service. 

 

Der er indkøbt en del 
skolebøger. Størstedelen 
har eleverne med 
hjemme, da skolen er 
lukket på grund af Corona-
virus. 

 


