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Nyhedsbrev november 2021 

Kære medlem af BUUKenya. Lidt opdatering siden seneste nyhedsbrev fra maj 2021. 

På besøg i Mombasa: 

2 år og 4 måneder efter seneste besøg, kunne jeg igen komme til Mombasa og Marvel Junior Academy. Der 

er stadig Corona-restriktioner i Kenya og krav om test ved ankomst og igen ved udrejse, men ikke noget der 

umuliggjorde min tur – så jeg besøgte Mombasa fra 24. oktober til 4. november. 

Jeg brugte meget tid med Victoria (leder af Marvel) for at forstå status for skolen, og for at hjælpe med at 

sætte retning fremover. Der har været flere store udfordringer de seneste 18 måneder. Dels Corona-

nedlukningen i 2020, fulgt af en stor udskiftning i lærestaben i starten af 2021, og dels fordi skolen 

desværre mistede deres administrator, Patrick, der afgik ved døden i juni i år. 

Status på Marvel Junior Academy: 

Efter Corona-nedlukningen i 2020, valgte en del lærere desværre at skifte til offentlige skoler, motiveret af 

tre forhold. 1: Lønnen er højere end på Marvel, 2: Der opspares pension og 3: Lærerne på offentlige skoler 

har modtaget fuld løn under nedlukningen, hvor de på Marvel fik en let reduceret aflønning. 

Der har således været en stor udskiftning i lærestaben, og jeg brugte derfor meget tid i alle klasser for at se 

hvordan det gik. Heldigvis virker alle lærerne dygtige, og underviser med den glæde og kærlighed til 

eleverne der altid har været et kendetegn for Marvel. Desuden fik jeg mulighed for at deltage i en team-

building med skolens ansatte, og var imponeret over hvor godt de fungerer sammen, og hvor glade de er 

for hinandens selskab. Jeg er derfor overbevist om at Marvel også fremover vil levere god undervisning og 

være en god arbejdsplads. 

Det er naturligvis ærgerligt når skolen mister dygtige lærere, men omvendt er det dejligt at ’Marvel-ånden’ 

bliver spredt til det offentlige skolesystem. 

Tabet af Patrick har medført store omvæltninger på skolen. Patrick var fuldtids administrator og sikrede at 

kontoret altid var bemandet. For at sikre at Patricks arbejde blev videreført i skolens ånd, har Victoria indtil 

videre valgt at bemande kontoret med to af de erfarne lærere fra skolen, der derfor underviser halvtid og 

er på kontoret halvtid. Desuden bruger Victorias søn nogle timer om dagen på skolen for at hjælpe med 

administrationen, da han er erfaren IT-bruger. Da kontoret således dækkes af to lærere halvtids, er der 

ansat endnu en lærer på skolen, og det samlede antal ansatte er nu 20, fordelt på 14 lærere (hvoraf to er 

halvtids på kontoret), 2 kokke, 2 rengøringshjælp, Victorias søn på deltid til at hjælpe med IT, og så Victoria. 

Alt i alt er mit indtryk at skolen er tilbage på sporet efter de store udfordringer i 2020/21. Stort set alle 

elever er vendt tilbage på skolen efter Corona-nedlukningen, og der er desuden kommet nogle nye elever 

til, så det samlede elevtal er som før Corona. Elever og lærere har vænnet sig til de mange Corona-

restriktioner, inklusive mundbind, temperaturmåling, afstand og ekstra rengøring. 

Vores store opgave med at skaffe midler til køb af nabohuset blev afsluttet i den forgangne uge, og Marvel 

kan nu starte processen med at købe huset hvor de to yngste klasser undervises.Den sparede husleje vil 

blive brugt til at højne lønningerne for skolens ansatte, der derfor alle vil opleve en lønstigning. 

Desuden har vi fået midler til at konsturere en stor nedgravet vandtank, hvilket vil betyde en markant 

besparelse på køb af vand, hvilket vil forbedre skolens generelle drift.  
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Midler til Marvel Junior Academy: 

Siden seneste nyhedsbrev har vi fået midler til: 

• Køb af det lejede nabohus, fra Fonden af 17-12-1981, Myhrwolds Fond og VMOK Fonden.  

Sammen med tidligere tildelinger fra Dahlhoff Larsens Fond, Honorarfonden samt Erik Thunes Legat og 

en privat donation har vi nu samlet de nødvendige midler til at gennemføre købet. 

• Teambuilding samt Corona-tiltag fra Spejdernes Genbrug. 

• Konstruktion af stor nedgravet vandtank fra Fonden af 241208. 

 

Generalforsamling 2021: 

Blev afholdt 15. august 2021, udskudt på grund af Corona. Tina og Helene var på valg til bestyrelsen. Tina 

blev genvalgt, og Helene erstattes (efter aftale) af Lisa Reenberg. Jeg har indsat slides fra 

generalforsamlingen senere i dette nyhedsbrev. 

 

Ny hosting-service for email og hjemmeside 

Vores udbyderaf email-service og hjemmesideplatform lukker desværre og vi har derfor skiftet til en ny 

udbyder. 

Email-service er allerede flyttet til den nye udbyder, og jeg forventer ikke at i medlemmer vil mærke en 

forskel i forhold til tidligere. 

Vores nuværende hjemmeside lukker i starten af december. Det tager tid at lave den nye hjemmeside, så 

der vil nok være en måneds tid, hvor vores hjemmeside vil være ’under konstruktion’. 

 

På de følgende sider finder i: 

• Fotos taget i forbindelse med mit nylige besøg.  

• Slides fra generalforsamlingen. 

 

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

Mange hilsner Dan 
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Forskellige klasser til gymnastik 
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Victoria og hendes mor (Mamma-Marvel) er flyttet til Malindi, nord for Mombasa. Årsagen var at Mamma 

var meget syg i foråret, og har behov for fred og ro. Jeg brugte et par dage hos dem, og fik nogle lange 

snakke med Victoria omkring fremtiden for Marvel.  
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Fra Teambuilding dagen med skolens ansatte 

Victoria havde lavet et godt og varieret program, der blandede seriøse indslag med hygge og sjov. Dagen 

foregik på et konference-center ved vandet (Victoria havde fået en god pris), og midlerne til dagen var 

sponsoreret af Spejdernes Genbrug.  

Den seriøse del havde fokus på de ansattes holdninger til hvad der kan gøre Marvel til en bedre 

arbejdsplads, og foregik i mindre grupper med opsummering i plenum. Skolens ledelse og jeg selv tog 

mange noter og der var heldigvis mange af ønskerne der var ’just do it’, så jeg er sikker på at lærerne vil 

føle at de er blevet taget alvorligt. Et af de vigtigste budskaber var at ’det skal vi have mere af’, for alle 

mente at det var værdifuldt – og ikke noget de havde prøvet på andre skoler. 

Hygge-delen var dels pauserne med kaffe/te og frokost, og dels nogle forskellige øvelser Victoria havde 

strikket sammen. Nedenfor er der fotos fra dagen. 
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Slides fra generalforsamlingen 15. august 2021. 
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