
	

Selv med en krisesituation over hele verden kan 
HÅB OG KREATIVITET vokse 

Støt en skolegang for de mest sårbare og fattige børn i Afrika 

 
                  
DEN LILLE DRENG              

Nej nej …. Den lille dreng på billedet har ikke et rigtigt kamera! For et år siden 
havde han ikke engang et sted, han kunne kalde et hjem. Han boede et sted i et 
slumkvarter i Nairobi i Kenya. Hans utallige udfordringer spænder fra ikke at 
have en far, at miste sin kræftsyge mor og at stå alene med sin søster, kun få år 
ældre end ham. Det er mange traumatiserende oplevelser, han bærer i sin lille sjæl 
fra sine første barndomsår i ekstrem fattigdom. Nu er han og hans søster blevet 
reddet ved at blive optaget på kostskoleafdelingen på den store Mbagathi-skole - 
Rudolf Steiner-skolen i Nairobi i Kenya. Nu har han part i en dejlig køjeseng, han 
får gode måltider, han trives i børnehaven på skolen, og har 4 kostskole- ”foræl-
dre”, som utrætteligt passer på ham og de 120 børn, som bor i kostskoleafdelin-
gen, i alderen fra 3 – 15 år. 
	



	

Men tilbage til kameraet! Ja, han har stadig ikke et rigtigt kamera, men han har et andet kamera, som du kan se 
på fotoet, som han elsker meget mere, fordi han har lavet det selv! Han har selv skabt det ud af et lille yoghurt-
bæger, en tom smørbakke og en gammel snor. Alt sammen ting, som han lige har fundet på sin vej! Hans tidli-
gere traumer er langsomt forsvundet i løbet af det sidste år. Håbet om, at også han får en fremtid i denne ver-
den, har aktiveret hans fantasi, og nu er han begyndt at udvikle kreativitet i sin lille sjæl. Han vil fortsætte sin 
vej gennem livet ved en fortsat skolegang sammen med alle de 400 andre, hovedsageligt underprivilegerede og 
fattige børn på Mbagathi-skolen. Han har fået chancen for at vokse og vokse op i et varmt og sundt skolefælles-
skab. 

 

LÆREREN 

Petronilla - på fotoet ovenfor - er en ung kenyansk lærer også på Mbagathi Skolen-  her sammen med hendes 8 
- klasse. De er midt i en fysiktime, hvor de forsøger at opleve og uddybe alle de fantastiske fænomener i ver-
den. Petronilla er begejstret for at undervise i fysik, og eleverne er inspireret af hendes begejstring og interesse 
for verden og al det faglige. Men hun har ligesom ”den lille kamera-dreng” aktiveret sin fantasi og kreativitet. 
De tilgængelige værktøjer til fysik og kemi er ikke mange ... så et par enkle forsøg må vise lovmæssighederne i 
fysik. Her på fotoet ser vi et øjeblik med den vidunderlige udforskning af magnetisme. Se på drengen, der pe-
ger! De unge elever og læreren har sammen et håb om, at livet kan ændres gennem skolegang – at en vej ud af 
fattigdom og menneskelig lidelse kan findes ved at lære. 
	



	

 
KOKKEN 

Hvordan kan det lade sig gøre dag efter dag, at være kok på Mbagathi-skolen, at tilberede daglige skolemåltider 
til 400 børn og 55 ansatte under primitive forhold i et køkken med store brænde- og gaskomfurer – og så stadig 
være så glad?  Mehta - kokken – ER glad!  Han har en vigtig opgave: at bruge sin kreativitet til at tilberede 
sunde måltider selv i den nuværende situation præget af fødevarekrise, fødevareusikkerhed, skyhøje fødevare-
prisstigninger og mange sultne munde at mætte. Heldigvis ved han, at han er en del af et stærkt skolefællesskab, 
der sigter mod det samme mål; at hjælpe de mest trængende børn i Kenya med uddannelse og en ny retning i 
livet ud af fattigdom. 

MBAGATHI – SKOLEN  

Mbagathi-skolen er siden dens start i 1987 vokset og har år efter år udviklet 
sig til en stærkt fuldt operationelt skole med mange aktiviteter og faciliteter. 
At arbejde med og udvikle Steiner / Waldorf pædagogikken er central , som 
redskab til at opbygge fremtidige individuelle evner hos de mest trængende, 
traumatiserede og sårbare børn i det kenyanske samfund.  Selværd, håb og 
kreativitet er nogle af nøgleordene. 

Mbagathi-skolen kaldes ”The Mother School” – Moderskolen -  i Østafrika, 
fordi Waldorf/Steiner-pædagogikken derfra er strålet ud som inspiration til 

opbygning af steinerskoler i nabolandene Tanzania, Uganda, Zimbabwe og Zanzibar. Disse skoler arbejder i 
øjeblikket sammen i en Association under navnet  ”East African Association of Waldorf /Steiner Schools”. 
Mbagathi-skolen er også på andre områder en slags ”modelskole”. ”Waldorf Teacher Training” - et løbende 
modulopbygget lærerseminar med omkring 70 studerende fra hele Østafrika - har siden 1997 fundet sted 3 gan-
ge om året på Mbagathiskolen. Skolen er også løbende vært for østafrikanske lærerkonferencer og kurser. Dette 
skaber stærke bånd og en fællesskabsoplevelse, der mærkes på tværs af grænser, såvel som kulturer. Skolen har 
gennem årene udviklet en gård, der står i spidsen for biodynamisk landbrug i Østafrika og en stærk "Going 
Green"-impuls med bæredygtige initiativer som solenergi, vandbesparelse og sund fødevareproduktion - hvilket 
giver også lokale fattige arbejdere et job.  
	



	

 

BAGGRUNDEN 
  
MEN ! Der er i øjeblikket en meget mørk baggrund at overvinde. 

 I oktober 2022 blev tørken i Kenya erklæret national undtagelsestilstand. Der er en overvældende og udbredt 
tørke i Kenya;  den strækker sig ud til hele Afrikas Horn og sætter millioner af mennesker under en enorm trus-
sel med mangel på mad.  
Corona -pandemiens meget lange lockdowns havde uendelig store økonomiske konsekvenser for Kenya, og alle 
disse konsekvenser med tab af job for mange underprivilegerede mennesker og betydelig øget fattigdom og nød 
blev ikke løst. Så kom Ukraine-krigen med dens stop for importen af bl.a. den så afgørende hvede. Alle priser 
på mad, olie, brændstof - steg med raketfart i vejret med en voldsom inflationsstigning efterfølgende. Dette be-
tyder megen konkret lidelse, hvor kampen for de daglige fornødenheder som mad og vand synes tabt for man-
ge. Og det er klart, at det er de fattigste i det kenyanske samfund, der lider mest. 

Alle de hullede jordveje og landskabet omkring Mbagathiskolen er grundet tørken dækket af et lag rødt støv. 
Det er som om, situationen også kan skabe et lag støv på børnenes sjæle. For der så lidt håb i familierne i 
slummen. Al energi går til at kæmpe for de mest basale behov – og for at være en af de heldige, der får et job 
omikke andet så for et par dage. 
Mange af børnene på Mbagathi-skolen kommer sultne i skole hver morgen. I ferierne, når de er væk fra skolen 
og den gode sunde skolemad, bliver deres hud tør, håret bliver gråt/rødt og de bliver tyndere. Alt dette et resul-
tat af fejlernæring, fattigdom og tørke. Men det synes som et mirakel, hvad der udrettes i børnenes liv, når de 
kommer til skolen. 

 
	



	

SPONSORAT       

Men OGSÅ DU KAN hjælpe –  
og din hjælp behøves 

Hele den økonomiske drift af den store Mbagathi-skole 
er og har altid siden start, været baseret på sponsorering 
og donationer fra individuelle og fonde verden over, for-
trinsvis fra Europa. Utroligt er det, og svært at forstå, at 
hele skolens omfattende drift med 400 elever og 55 an-
satte, i børnehaven og skolen, i farmen, i skolekøkkenet, 
i administrationen, i skolebusdriften, i pasning af byg-
ninger og grund osv. - år efter år kan bæres af disse så-
kaldte ”gave-penge” fra mennesker, der ser verdens og 
børns nød og ønsker at hjælpe. Men et kontinuerligt og 
utrætteligt fundraising-arbejde behøves konstant. 

DU KAN BLIVE SPONSOR FOR ET BARN  

• ved at indbetale 220 kr om måneden.  Sponsoratet dækker et barns skolegang og daglig skolemad. 
• ved at indbetale 440 kr om måneden. Sponsoratet dækker ligeledes skolegang og skolemad, men her 

også ophold i kostskoleafdelingen.  

I begge tilfælde kan du vælge at være sponsor for et navngivet barn, som du kan have kontakt med, eller være 
en mere generelt skolepenge- sponsor, som dækker det samme for et barn. Dog uden at du kender barnets navn. 

Alle sponsor – indbetalinger kan gøres fradragsberettigede. 

For mere information kontakt: 

SANDUKO  - Ibækvej 202, 7100 Vejle  

Sponsoransvarlig :   Clara Ussing 

sanduko@mail.tele.dk 

Telefon  - 0045 21356736 
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