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Kære medlemmer og sponsorer 
 
Julekurve 
Først en tak til jer alle for den støtte, som I igennem medlemskab, fødevarehjælp, donationer 
og/eller skolesponsorat og yder til Vestkenyas Venner, så vi kan støtte udviklingen i Vestkenya.  
Igen i år opfordrer vi til at give hjælp til julekurve til trængende i Kanyakoo og Kagwena 
Mochiewo.  
I 2019 blev der samlet 15.075 kr. til julekurve. Det var næsten på niveau med resultatet året i 
forvejen, hvor der blev sat rekord med et beløb på 15.500 kr. Vi håber, at mange igen i år vil 
følge opfordringen og være med til at glæde en fattig familie i juletiden.  
En kurv koster 100 kr., men hvis du synes, du ikke ønsker at give så meget, er du velkommen til 
at give et mindre beløb. Så kan to eller flere være sammen om en kurv.  
I kurvene vil der være majsmel, hvedemel, ris, salt, mælk, sæbe, te, madolie og en kylling. Det 
kan være lidt forskelligt afhængigt af, hvad der i øjeblikket kan købes på det lokale marked. 
Indbetaling til julekurve kan ske på vores konto i  
Frøs Sparekasse, reg. 9738, konto 2176432 eller på MobilePay nr. 35350. 
I feltet ”Meddelelse til modtager” kan man skrive julekurv. Navnet på betaleren er ikke nødven-
dig, da dette automatisk oplyses på kontoudtoget. 
Pengene overføres til Kanyakoo og Kagwena Mochiewo ca. 10. december. Vi har lært, at det 
tager nogen tid, inden pengene når frem til foreningerne. Derfor vil vi sende i så god tid, så be-
styrelserne kan nå at modtage dem og få indkøbt og uddelt kurvene inden jul. Vi håber, at jeres 
donationer vil indgå på foreningens konto inden da. 
Man er naturligvis meget velkommen til at giver kurve til flere familier. Hvis nogen ønsker, at en 
kurv skal gå til et bestemt barn eller en bestemt familie, kan det også lade sig gøre. I så fald be-
des man give besked om dette f.eks. i en e-mail til undertegnede på ruthkurt@icloud.com. 
Vestkenyas Venner har i år betalt 1100 kr. til Indsamlingsnævnet for have tilladelse til at ind-
samle penge til fødevarehjælp og skolepenge. Tilladelsen gælder for et år. 
Alle er meget velkommen til at bringe ovenstående oplysninger på jeres Facebook og 
dele dem med jeres venner. 
 
Breve til sponsorbørn 
Sarah Achieng, som er suppleant i bestyrelsen for Vestkenyas Venner, rejser til Kenya 7. de-
cember. Hun vil gerne tage breve med fra sponsorere til deres sponsorbarn. Hvis hun modtager 
breve inden afrejsen, tager hun dem med og uddeler dem. Men det er begrænset, hvor meget 
plads Sarah har, så send venligst ikke gaver – kun breve. 
Sarahs adresse er:  Sarah Achieng 

Sejers Allé 45 
Riisskov 
8240 Aarhus 



 
Nyt fra Kagwena Mochiewo 
Vi har for nylig fået en opdatering fra Kagwena 
Mochiewo. De takker mange gange for fødevare-
hjælpen, som vi sendte til dem i august måned. 
Samtidig sendte de kvittering for de indkøbte føde-
varer, og derefter har vi sendt det sidste beløb af 
de indsamlede midler til dem. Det har betydet, at 
de fleste har kunnet få mere end ét måltid mad om 
dagen, skriver de.  
Fotoet er fra uddeling af fødevarehjælpen. 
Kagwena Village Bank 
Som tidligere omtalt flere gange har Vestkenyas Venner hjulpet Kagwena Village Bank i gang. 
De oplyser, at 80% af medlemmerne har optaget lån til forskellige formål: 

1. lån til skolepenge 
2. udviklingslån  
3. lån til landbrug 
4. forskellige andre aktiviteter 

Det var netop formålet med banken. 
Træplantningsprojektet kører rigtig fint. Frøplanter er klar til udplantning, og vejret er gunstigt 

til det. Men man udtrykker ønske om at kunne vande, da der er 
lange perioder med tørke i området, hvilket naturligvis ikke er 
gavnligt for de nyplantede træer. Desværre har Vestkenyas Ven-
ner ikke midler til at hjælpe med brøndboring og pumper i øje-
blikket. 
 
Nyt fra Kanyakoo 
Peter Okoyo fortæller om, 
hvordan 2020 startede med 
modtagelse af to studerende 
fra UC Syd og 19 fra Ålesund 

Folkehøjskole i Norge. Der var planlagt uddannelsesforløb og 
safariture, men det hele blev afbrudt, da Danmark og Norge 
lukkede grænserne. Det lykkedes Peter efter en kæmpe ind-
sats at finde hjemrejsemuligheder for dem, inden også Kenya 
lukkede sine grænser. 
Derefter blev alle bookinger aflyst, og der er ingen besøg plan-
lagt. Man er så småt begyndt at tænke på, om det vil være 
muligt at rejse til Kenya i efteråret 2021.  
Da Peter for en stor del ernærer sig ved at arrangere safari-
ture og ophold for gæsterne, stod han nu stort set uden ind-
tægter. Han har derfor midlertidigt fundet arbejde i en guld-
mine, hvor han håndterer en borekompressor. Minen ligger i 
Nandi, som ligger ca. 140 km nordøst for Asembo. Han er leder af et sjak på 5 personer. 
Peter sendte et par billeder med. Det ser ud til, at det er et støvet arbejde. Det skulle dog være 
slut nu, og vi regner med, at han er tilbage i Asembo. 
Om skolerne fortæller Peter, at de er delvist åbne nu og at vi kan forvente at få en rapport om 
den generelle situation snart. Det vil sandsynligvis indgå i næste nyhedsbrev. 



Der er også kommet en e-mail fra Peters bror, Simon, som er kasserer i Kanyakoo Self Help Ini-
tiative. Han takker meget for fødevarehjælpen og sender kvittering for de indkøbte fødevarer  
Han fortæller, at præsidenten for nylig har indført udgangsforbud om natten og at man bliver ar-
resteret, hvis man bliver truffet på gaden uden maske. 
På skolen har man problemer med at få vand nok. Det er ikke mindst i denne tid vigtigt, at ele-
verne og ansatte kan vaske hænder. Derfor har man været nødt til at flytte nogle vandtanke, 
som er beregnet til kunstvanding, til skolen. 
 
Merceline Auko 

Nogle af vore medlemmer gennem mange år vil sikkert huske, at vi for en 
del år siden samlede penge ind til Merceline Auko, som led af en hjerte-
klapsygdom. Det var foreningens daværende formand, Ruth Lange, som 
var primus motor i dette projekt. Gennem Lea Kielsholm har vi har fået den 
triste meddelelse, at Merceline desværre nu er død af sin sygdom. Hun nå-
ede ikke at blive 35 år. Hun fik aldrig en hjerteoperation. Lægerne sagde, 
at hun havde for meget infektion i hjertet til, at hun ville kunne overleve. De 
indsamlede midler og overskud fra Ruth Langes butik på Samsø gik til un-
dersøgelse og medicin til behandling af sygdommen. Det blev desværre 
kun til en livsforlængende behandling. 
Lea skriver, at Merceline var et af de gladeste, sødeste og skønneste men-
nesker, hun har mødt i Asembo. Merceling var aktiv helt fra starten af Ka-
nyakoo Youth Development Program. 

Hun efterlader sig sønnen Brian Vincent Otieno på 16 år, som nu er forældreløs. Brian er med i 
vores skolesponsorprogram, sponseret af Pia Mortensen og Frank Christensen. 
Billedet har Lea taget mens Merceline endnu kunne arbejde på markedet, hvor hun solgte fritu-
restegte kartofler. 

Venlig hilsen 
bestyrelsen 


