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Nyhedsbrev september 2018 

Kære medlem af BUUKenya. Lidt opdatering siden seneste nyhedsbrev fra december 2017. Dels med nyt fra 

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

Besøg i Kenya: Igen tilbragte Sarah, Michael, Tina og Dan sommerferien i Kenya. Desuden havde vi 

Mathilde og Pia med fra Danmark. 

Overordnet: 

Det går godt på de to skoler vi samarbejder med, og der er en tydelig udvikling fra år til år. 

Marvel Junior Academy tilbyder nu undervisning op til Class 5 og har omkring 240 elever i den nye 

skolebygning, der blev færdiggjort for et år siden. Skolens leder Victoria har introduceret mange nye tiltag 

det seneste år. Blandt andet har læregruppen været på teambuilding og der er ansat en dedikeret 

idrætslærer til at forestå sportsundervisningen i skoletiden og desuden driver hun ekstra aktiviteter efter 

skoletid, hvor områdets børn kan deltage i forskellige sportsgrene. 

I den daglige drift af skolen er der stort set balance imellem udgifter og indtægter (fra elevernes 

skolepenge) og vores fortsatte involvering fokuserer derfor på større investeringer samt på at medbringe 

ting fra Danmark, der kan gøre undervisningen og hverdagen på skolen endnu bedre. 

Kings and Queens Academy har fastholdt elevtallet omkring 60. Vi så glade børn og lærere, der klarer sig 

med begrænset økonomi og få midler i undervisningen. Den nye toiletbygning er stort set færdiggjort, men 

afventer tilslutning til vand og kloak (bureaukratiet kan være tungt i Kenya). 

Skolen er fortsat udfordret økonomisk og driften kræver ekstern støtte. Kirken Gospel Church International, 

administrerer den daglige drift, men har svært ved at skaffe nok midler. Specielt de næste 4 år, hvor en stor 

del af kirkens indtægter går til at afdrage et lån man har optaget i forbindelse med køb af grund og 

bygninger til Kings and Queens Academy, der indtil nu har været lejemål. Vi vil derfor fortsat arbejde på at 

skaffe driftsmidler til skolen, samt udvide skolens tilbud til områdets børn. 
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Fonde: 

Siden seneste nyhedsbrev har vi fået midler til: 

 Kings and Queens Academy: Får støtte til driften (dækning af 6 mdr. lærelønninger). 

 Marvel Junior Academy: Mercy får dækket resten af hendes videreuddannelse. 

 Marvel Junior Academy: Indkøb af inventar til Class 6 (der starter januar 2019). 

 Marvel Junior Academy: Indkøb af et mindre antal bærbare PC’er til lærestaben. 

 Marvel Junior Academy: Indkøb af lærebøger. 

 

Ovenstående er muliggjort med støtte fra Spejdernes Genbrug i Furesø, Jubilæumsfonden samt Edel og 

Wilhelm Daubenmarkls Almenvelgørende Fond 

 

Generalforsamling: 

Blev afholdt søndag 24. juni.  

Kenya har (for første gang i over 30 år) ændret skolesystemet radikalt og Formanden gav en kort 

gennemgang det nye system. En stor ændring er at ’Primary school’ nu afsluttes efter Class 6, hvor det 

tidligere har været efter Class 8. Ændringen indføres gradvis så elever der nu er op til og med Class 3 

undervises efter det nye system. Samtidigt har man ændret undervisningsformen så der er mindre 

udenadslære. Dette betyder også at der stilles krav om nye lærebøger til det nye system, men indtil videre 

undervises med de gamle bøger da de nye bøger endnu ikke er til rådighed. 

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

behovet er størst. Derudover vil der søges til diverse mindre investeringer på Marvel Junior Academy. 

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

Sarah, Eva og Dan var på valg. Sarah og Dan fortsætter i bestyrelsen. Eva ville gerne afstå pladsen og 

erstattes af Michael Nørtoft Sørensen. Mathilde fortsætter som suppleant. 

 

 

 

 

På de følgende sider er diverse billeder fra 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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Før skolestart var lærerne på 
Marvel Junior Academy en 
tur til South Coast på 
teambuilding. 

 

Tennis er en vigtig sport på 
Marvel Junior Academy. 
Victoria, der ejer skolen, er 
dygtig spiller og udover 
tennis i gymnastiktimerne, 
tilbyder Victoria træning til 
børn og unge i nærområdet.  

Træningen sker 
hovedsageligt med udstyr vi 
har haft med fra Danmark 
igennem de seneste år 
(doneret fra forskellige 
tennisklubber samt private). 

 

Avisudklippet fortæller mere 
om Victorias tilbud. 
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Der dyrkes også meget 
fodbold på Marvel Junior 
Academy. Både som en del 
af undervisningen og som 
frivilligt tilbud til børn og 
unge i nærområdet. 

 

Også her er der stor gavn af 
ting vi har medbragt fra 
Danmark. Dels fodbolde og 
dels støvler og skinnebens-
beskyttere. 

 

Uden at vide præcist hvad 
der står, handler 
avisudklippet om at der 
sendes et hold til en 
turnering i Tanzania. 

  

Emil fra Allerød er på et 
længere ophold på Marvel 
Junior Academy i efteråret 
2018. 

Her et par billeder vi har 
modtaget fra Victoria. Emil 
er ved at forklare et eller 
andet. 

Emil bor hos 
Sarahs’afrikanske mor’, der 
var hendes værtsfamilie da 
hun første gang var på 
Marvel i 2013. 
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Juli 2018. Fuld gang i hockey 
på Marvel Junior Academy. 

 

Imens vi var på besøg på 
Marvel kom der en klovn 
forbi og underholdte.  

 

Hvert barn der kunne 
betale, havde 30 shilling 
(2kr) med, som Patrick 
samlede sammen til 
klovnen. Dem der ikke 
havde betalt fik heldigvis 
også lov til at se med. 
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Den ældste klasse på Marvel 
(Class 5) har (med støtte fra 
VMOK fonden) været 
igennem et 
undervisningsforløb med 
fokus på Kenyas natur og 
dyreliv. 

 

Forløbet inkluderede en 
lejrskole til Tsavo East 
naturreservatet, hvor børn 
og lærere havde et par dage. 
Dels til at køre rundt i 
parken og dels med 
undervisning af 
naturvejledere. 

 

Billederne er taget af elever 
og lærere, hvor børnene 
brugte kameraerne i mobil-
telefoner vi har haft med 
her fra Danmark. 

 

Billederne ude af bussen er 
naturligvis taget uden for 
parken. 
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Der var 6 lærere fra Primary 
Section med på turen, så de 
også kunne opleve safari i 
Kenya, og have samme 
viden som eleverne.  
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Den nye toiletbygning på 
Kings and Queens Academy. 
Der mangler endnu 
tilslutning til vand og 
isætning af døre samt finish.  

Desuden var der tilsluttet el 
til skolebygningen og når 
undervisningsministeriet 
åbner op for skolebøger til 
den nye skolesystem er der 
også afsat midler til indkøb 
af disse.  
Tak til Erik Thunes Legat 
samt Myhrwolds Fond for 
støtten. 

 

Besøg hos Kings and Queens 
Academy hvor de holder 
frikvarter. 

Skolebygningen ses til 
venstre og den nuværende 
toiletbygning til højre i 
billedet. 

Ganske primitive forhold, 
men lærerne formår at 
skabe en stemning med 
glade og tilfredse børn. 

               

https://youtu.be/sJRSsItPY5A                   https://youtu.be/ausOMzaWyRg 

Til venstre. Link til en video 
med sang fra Kings and 
Queens Academy. 

 

Til højre. Link til en video 
hvor Marvel børn øver på at 
fremsige digt med mimik og 
i kor. De havde kvalificeret 
sig til finalen i en 
landsdækkende 
konkurrence. 

 

https://youtu.be/sJRSsItPY5A

