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Indsamling til fødevarehjælp
I slutningen af juni måned startede Vestkenyas Venner en indsamling til fødevarehjælp til vore to samarbejdsparter i Vestkenya, Kanyakoo og Kagwena Mochiewo. På Facebook og via vores nyhedsbrev opfordrede vi til at støtte projektet.
Resultatet var overvældende. Da indsamlingen sluttede, var der kommet 17.500 kr. på kontoen. Bestyrelsen besluttede at dele beløbet og sende det ad to omgange. Første halvdel blev sendt umiddelbart
efter indsamlingens afslutning, og vi skal lige kommunikere med de to kenyanske foreninger om, hvornår de har behov for de sidste penge.
Vi takker alle, som har bidraget til dette flotte resultat.
Generalforsamling
Generalforsamlingen blev afholdt fredag den 21. august.
Formandens beretning vedlægges dette nyhedsbrev.
Bestyrelsesmedlemmerne Sarah Achieng og Mogens Lønne havde på forhånd meddelt, at de ikke ønskede genvalg, men dog gerne ville stille sig til rådighed som suppleanter. Nyvalgt til bestyrelsen blev
Peter Aggerholm og Palle Laulund, som det seneste år har været suppleanter.
Bestyrelsens sammensætning er herefter:
Formand:
Steen Seierup, Gråsten
Næstformand:
Lea Kielsholm, København N
Sekretær:
Poul Flack-Jensen, Broager
Kasserer:
Kurt Pedersen, Ribe
Bestyrelsesmedlem: Carl Berndsen, Ribe, Peter Aggerholm, Harrislee og Peter Laulund, Øster Vedsted, Ribe
Suppleanter:
Mogens Lønne, Ribe og Sarah Achieng, Risskov
Sarah Achieng har været med i bestyrelsen siden generalforsamlingen i 2010, og Mogens Lønne blev valgt i
2012, hvor han blev valgt ind som formand. Der er grund til at takke de to afgående bestyrelsesmedlemmer
for deres indsats gennem de mange år. Men som suppleanter vil de stadig have mulighed for at komme til
orde på bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.
Kontingenterne er fortsat uændret. Det har de så været siden foreningens oprettelse i 2007.
Af formandens beretning, som er vedlagt, fremgår det, at medlemstallet er faldet fra 132 til 124. Siden
generalforsamlingen har 9 medlemmer betalt kontingent, så nu har Vestkenyas Venner 133 medlemmer
spredt fra Aalborg i nord til Flensburg i syd og fra Fanø i vest til København i øst.

Situationen for skoleeleverne
Den 15. marts lukkede regeringen alle skoler og uddannelsesinstitutioner i Kenya. Det havde konsekvenser for næsten 17 millioner
elever og studerende. Dette er især gået ud over marginaliserede
børn, bl.a. børn i slumkvarterer, i landdistrikter, i flygtningelejre og
børn med handikap.
Det var forventet, at skolerne ville åbne igen med det semester,
som starter i september, men 6. juli meddelte Kenyas præsident,
Uhuru Kenyatta, at primary school først åbner i januar 2021. Det
betyder, at disse elever mister et helt skoleår. Forudsætningen for
åbning til januar er, at man forventer, at infektionskurven er fladet
En elev modtager hjemmeundervisning
ud senest i december måned.
Secondary school og videregående uddannelser åbner til semtemberterminen.
Bestyrelsen i Kanyakoo har engageret lærerne fra den nystartede Asembo Riverside Model School til at
hjælpe skolens elever med hjemmeundervisning. Hjælpen tilbydes også til børn, som er omfattet af
Vestkenyas Venners sponsorprogram på andre skoler.
Der foreligger endnu ikke noget om, hvad skolelukningerne betyder for betaling af skolepenge. De fleste
af de elever, der er støttet gennem Vestkenyas Venners sponsorprogram, går på private skoler. Hvis
disse skoler i en periode på op mod et år står uden skolepenge, kan man forestille sig, at skolerne ikke
længere eksisterer. Skolernes ansatte vil i givet fald stå uden indtægter. Vi forventer, at de lærere, som
Kanyakoo har ansat til at hjælpe med hjemmeundervisning, bliver aflønnet af de skolepenge, som vore
sponsorer betaler.
Træplantning i Kagwena Mochiewo
I Nyhedsbrev nr. 5 november 2019 blev træplantningsprojektet i
Kagwena Mochiewo meget kort omtalt. Nu er projektet godt i
gang. De såede frø har spiret, og det ser ud til, at de bliver passet
perfekt. Det er meningen, at træerne senere skal udplantes. Projektet er både et beskæftigelses- og klimavenligt projekt.
Vestkenyas Venner har ydet 4.000 kr. til bl.a. uddannelse af personale til pasning af planterne. Desuden har vi forøget kapitalen i
Kagwena Mochiewos Village Banking med 4.000 kr., som kan lånes
til projektet.
Venlig hilsen
på bestyrelsens vegne
Kurt Pedersen
De spæde træer passes

