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Nyhedsbrev Maj 2015
Kære medlem af BUUKenya. Lidt opdatering siden seneste nyhedsbrev fra februar.
Det går GODT i vores lille forening. Status på diverse aktiviteter er som følger:
Det fortsatte byggeri af Marvel Academy:
Vores indsats er at skaffe økonomisk mulighed for at fortsætte byggeriet. Samarbejdet med den lokale
bygningsingeniør styres direkte af skolelederen Victoria. Tiden siden februar har været fantastisk da vi:



Har fået 20.000kr fra Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen.
Har fået 20.000kr fra VMOK fonden.

Sammen med de midler vi fik samlet sidste år, har vi nu nok til at


starte næste etape af byggeriet, der inkluderer støbning af skelettet til overetagen samt
tagterrassen.

Vi fortalte dette til skolelederen Victoria for et par uger siden, og hun blev meget glad for nyheden. Det
er bare super fedt for dem i Kenya, og for os her i Danmark, at mærke at der sker fremdrift.
Bygningsarbejdet udføres i august, hvor børnene har fri fra skole.
Nu pågår så indsatsen med at skaffe midler til de sidste ’detaljer’ til overetagen, der inkluderer yder- og
indervægge, indkøb og indbygning af døre og vinduer, pudsning af overflader, installation af elektricitet
i alle lokaler, samt maling af indvendige flader.
Indsamling af bærbare PC’er til IT undervisning på skolen:
Da Sarah og jeg besøgte skolen i januar, var vi med de ældste børn på det lokale bibliotek, hvor Victoria
har arrangeret IT undervisning en time om ugen, så børnene kan ’snuse’ til det at bruge en computer.
Jeg talte med Victoria om muligheden for at skolen selv kunne tilbyde eleverne IT-undervisning, og det
ville hun meget gerne. Dels for at spare udgiften til biblioteket, og dels for at spare gåturen derhen (2
km. hver vej). Desuden vil det være et aktiv for skolen, og for skolens elever, at de inddrager IT aktivt i
undervisningen.
Efterfølgende har jeg lavet opslag på facebook i to køb/salg sider. Dels i Rønneholtparken, og dels en
Novo Nordisk medarbejderside. I opslaget efterlyste jeg bærbare PC’ere, som jeg så efterfølgende
installerer med LUbuntu (en Linux klon, simpel og velegnet til ældre PC’ere).
Folk har været enormt søde til at melde tilbage og status er at vi har fået, og efterfølgende installeret,


Over 20 bærbare, der fungerer perfekt med de programmer jeg installerer.

Transporten af PC’er til Kenya bliver i kufferter og hånd-baggage her til sommer, hvor vi tager på ferie
til Mombasa for at besøge skolen.
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Indsamling af andre effekter til skolen:
Endnu engang har der været stor opbakning fra venner og bekendte, og vi har fået doneret:




Store mængder af tøj.
Legetøj.
Tennisketchers (junior-størrelser, samt enkelte voksen-ketchers) og et stort antal børne
tennisbolde - noget Victoria efterlyste sidst vi besøgte skolen. Tak til Jes Pallesen (min svigerfar) og
Varde tennisklub for det flotte bidrag.

Allerød natåbent:
29. maj havde vi en stand på Allerød Natåbent, hvor vi dels informerede om BUUKenya, og dels solgte
forskellige effekter til fordel for BUUKenya. I forbindelse med denne aktivitet havde vi:












Fået en donation på 2000kr til udgivelse af tryksager.
Fået sammensat og trykt en informations-folder.
Fået designet og lavet to slags postkort med motiver som Eva har malet (se nedenfor).
Fået solgt en del af disse postkort.
Eva har også malet to andre billeder. Overskuddet af salg går til BUUKenya.
Eva har introduceret ’filtning’ og lavet nogle fantastiske Afrikanske dyr (se nedenfor).
Inger (svigermor) havde syet flotte punge.
Tina har produceret ’loom-bands’ armbånd i kenyanske og danske farver.
Og en masse andet.
Vi fik støtte til arrangementet fra Syposen, Intersport, Tøjeksperten, Click, og Byens pizzaria.
Desuden var der en artikel om BUUKenya i vores lokal-avis Allerød Nyt (se nedenfor).

Selvom vejret ikke helt var med os til Allerød Natåbent, var der mange der kiggede forbi vores stand og
alle beundrede de udstillede varer. Der blev solgt en del postkort og armbånd. Der er også solgt en del
postkort i Varde og Helsingør, takket være Inger og Eva. Vi tager sortimentet med på loppemarked på
Islands Brygge 23. august, så sæt kryds i kalenderen, hvis I vil med.
Generalforsamling:
Som tidligere udmeldt, afholdes den årlige ordinære generalforsamling:


Søndag 21. juni klokken 16, på Ligustervangen 38, 3450 Allerød.

Sarah har bedt mig understrege at der IKKE er mødepligt til denne begivenhed.
Tak fordi I er medlemmer af BUUKenya og hjælper os i vores arbejde med at hjælpe andre.
Mange hilsner,
Dan
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Galleri - postkort:

BUUKenya støtter kenyanske ildsjæle i
deres arbejde for at bedre børns forhold.

En af vores store opgaver er udvidelse af
skolen Marvel Junior Academy.

Læs meget mere om os på:
www.buukenya.com
www.facebook.com/buukenya

Kortet er malet af Eva Christensen.
Kunstner og medlem af BUUKenya
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