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Nyhedsbrev August 2015
Kære medlem af BUUKenya. Lidt opdatering siden seneste nyhedsbrev fra maj 2015. Specielt de oplevelser
vi har fået i forbindelse med en ferierejse til Mombasa. Vi var seks personer afsted. Sarah og hendes
veninde Amalie tog 4 uger i Mombasa og Tina, Michael, Helene (Sarah og Michaels kusine) og jeg selv var
dernede i 2 uger.
Se lidt billeder fra vores tur i slutningen af dette nyhedsbrev.
Desuden henvises til vores hjemmeside og til www.facebook.com/buukenya, hvor der er mange flere
billeder.
Med i kufferterne:
Vi havde en masse ting med til uddeling, doneret fra forskellig side (heriblandt fra jer medlemmer).
Turkish Airlines gav os alle 10kg ekstra baggagevægt (TAK!), og udover vores eget tøj og ejendele endte
vi med at have plads til over 220kg donationer - og alt vægten blev brugt! Det meste var pakket i
flyttekasser, forstærket med tape, og alt holdt til transporten. Desværre måtte vi betale 50$ i
bestikkelse til told-chefen i lufthavnen i Mombasa, da vi ellers ikke kunne få lov til at indføre kasserne,
så en aktion inden næste tur er at få gode råd fra den Kenyanske ambassade omkring indførsel af
donationer så dette (forhåbentligt) ikke sker igen.
Uddeling:






Marvel Junior Academy fik sportsudstyr (bla. omkring 150 børne-tennisbolde og 10 ketchere)
Og mere end 20 bærbare computere, installeret med LUbuntu og klar til brug.
Sammen med (medlem af BUUKenya) Josefine, der også var på besøg i Mombasa havde vi samlet
sko nok til at hvert barn på skolen kunne få et par. Dette bidrag har stor betydning for de enkelte
familier, da sko er dyre og ikke holder ret længe.
Over 30kg børnetøj blev overleveret til børnehjemmet Barnabas.

Det fortsatte byggeri af Marvel Academy:
Som skrevet tidligere har vi modtaget midler fra Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen og fra
VMOK fonden. Desuden har BUUKenya modtaget en privat donation til det videre arbejde. Byggeriet af
overetagen er derfor blevet startet og arbejdet pågik da vi var på skolen. Dels blev skelettet til
overetagen (jernarmeret beton) støbt, og dels blev der opbygget ydermure og skillevægge.
Arbejdet foregik om eftermiddagen og i weekender, så det ikke forstyrrede undervisningen for meget.
Nu pågår arbejdet med at skaffe midler til de sidste ’detaljer’ til overetagen, der inkluderer indkøb og
indbygning af døre og vinduer, pudsning af overflader, installation af elektricitet i alle lokaler, samt
maling af indvendige flader. Derudover skal der bruges pulte og opbygges borde til de bærbare PC’er.
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IT undervisning på skolen:
Computerne er anbragt på skolen, og afventer at den øvre etage bliver klar. Til den tid vil det ene
undervisningslokale også opbygges til undervisning i IT. Victoria og jeg havde møde omkring dette med
en lokal IT-nørd (Lukas), der ejer sin egen cyber-cafe. Lukas havde nogle meget gode forslag til
indretning af undervisningslokale, og udviste stor IT-kundskab, så han vil være en uvurderlig lokal
partner mht. opbygning og vedligehold af IT på Marvel Junior Academy.
Generalforsamling:
Blev afholdt søndag 21. juni. Der var ikke indkommet forslag, og der var generel enighed om at den
førte linje og aktiviteter var fornuftige.

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

Skolen under opbygning af øvre etage.
Håndværkerne er ved at bygge et træskelet som skal bære betonen imens den
størkner. Rækkefølgen er således:
1: Konstruer træskelet.
2: Udlæg og bind jernarmeringen.
3: Påfør det tykke lag af beton.
4: Vent 3-4 uger på at det størkner
5: Nedtag træskelet
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Der soves til middag i omkring
halvanden time. I denne pause retter
lærerne opgaver, og forbereder næste
dags undervisning.

Koncentration ifm. undervisning.
Samspillet imellem lærere og børn
fungerer perfekt.
Nogle gange må der være gang i den og
larm, og så skal jeg lige love for at det er
tilfældet.
Andre gange skal der være stille og kun
en der taler ad gangen - og så ER det
bare sådan.
Ingen skæld-ud eller råben højt Børnenes respekt for lærerne og
lærernes kærlighed til børnene sikrer at
det glider perfekt.
Det er SÅ dejligt at se.
Om lørdagen tilbyder Victoria
tennisundervisning (frivilligt og gratis) til
skolens børn.
Der var STOR glæde over de ’nye’ bolde
og ketchere vi havde med fra Varde
Tennisklub.
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Gymnastik på en lejet grund tæt på
skolen, tirsdag og torsdag. Her er vi i
gang med en leg hvor man skal være
’small like a rabbit’ og ’big like an
elephant’.

Vi var med til at fejre fødselsdag for
Charlene. Hun havde en kage med, og
hvert barn (og hver af os voksne) fik en
håndfuld kage, overrakt som vist på
billedet - MUMS

Store sko-prøve dag, hvor hvert barn på
skolen fik et par sko. Det var et puslespil
at finde sko til alle, men til sidst gik det
op.

