December 2020

Her et lille citat
skrevet af en dreng fra
5.klasse på Mbagathiskolen i
Nairobi i Kenya, om det at
være hjemme i slummen under skolens nu 10 måneders
lange Covid19 nedlukning.
Et stille meget enkelt vidnesbyrd om corona-situations
beklemmende ængstelse i et
11-årigt barn:
”Jeg blev meget bange, da
corona-virussen kom, bange
fordi, hvis en person får corona tæt på, hvor vi bor, så
gør det mig bange for, hvad
der kan ske. Jeg kunne ikke
gå ud og lege. Jeg følte mig
så dårlig, fordi jeg ikke kunne gå ud for at købe mad eller ting. Jeg slog min fod,
men kunne ikke komme på
hospitalet. Nogen gange sov
jeg uden at spise, fordi jeg
ikke følte, at jeg kunne
spise”.

I skrivende stund – 3.december - er 5.og 9. klasseeleverne på
Mbagathiskolen i Nairobi i gang med deres adventsfejring. De
eneste klasser, der endnu er genåbnet for. En adventsspiral af
hø fra farmen er formet på gulvet, - i denne spiral sætter hvert
barn deres julelys til lyden af julemusik fra skolelederens violin
og musiklærerens fløjte.
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TAK
Kære medlemmer af Sanduko, sponsorer i
Sanduko og alle interesserede
2020 er for os alle over hele verden - ved
udbruddet af Covid19 Pandemien - blevet
et år fuldt af for vor tid ukendte menneskelige, politiske og forskningsmæssige udfordringer.
Over hele verden har året været præget af
megen menneskelig lidelse, tvivl og frygt.
Men vi har også samtidig været vidne til en
ny stærk vilje til at hjælpe, - også vilje til
global hjælp over kulturer og kontinenter.
Vi har i Sanduko som hjælpeorganisation i
Afrika mødt frygt hos mennesker, - frygt
for sygdom, frygt for manglen på et sundhedssystem, for mangel på mad og vand, og
en stor frygt og usikkerhed overfor fremti-

den for børn og voksne i samfundsstrukturer uden økonomisk sikkerhedsnet af nogen
art.
Vi har som hjælpeorganisation modsvarende også oplevet megen medfølelse med de
hårdest ramte. Og som konsekvens heraf en
omfattende og afgørende direkte stor økonomisk hjælp til vores indsatsområder i
Østafrika.
Denne økonomiske hjælp har været stærkt
medvirkende til videreførelsen af vores
samarbejdsskoler i Afrika.

Fra Sanduko´s Bestyrelse skal der udtrykkes den varmeste og hjerteligste tak for jeres støtte til vores hjælpearbejde gennem
2020. Jeres interesse, jeres tillid og vilje til
at være med til at gøre en forskel har haft
afgørende betydning for mange.
Tak også til alle vores samarbejdspartnere,
der velvilligt og med stor hjælpsomhed har
bragt vores budskaber videre i Nyhedsbreve, på sociale medier, her kan f.eks. nævnes
Steinerskolerne i Danmark, Sammenslutningen af Danske Steinerskoler og Biodynamisk Forbrugersammenslutning.
Ikke mindst også en meget stor tak til Robbert Fonden, Merkur Fonden og Fonden til
Fremme af Antroposofisk Kulturel Virksomhed for flotte nødhjælps-donationer.
Med denne tak for året sendes i alle de
hjerteligste ønsker om en Glædelig Jul og
et godt og frugtbart Nyt År til jer alle fra
Sanduko`s Bestyrelse.
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Om Sanduko´s arbejde Status ved årets afslutning

BLIK PÅ VERDENS
WALDORF - STEINER SKOLER
Da en stor del af verdens liv i marts 2020
blev stærkt indskrænket gennem udbredelsen af Covid19 Pandemien blev det hurtigt
klart, at mange Steinerskoler – og Steinerbørnehaver over hele verden ville komme
til at kæmpe med store menneskelige og
finansielle vanskeligheder. Alle de steinerpædagogiske hjælpeorganisationer i Europa
– altså Sanduko´s søsterorganisationer - har
derfor også arbejdet stærkt målrettet med
nødhjælp og med hjælp til skolernes overlevelse i de forskellige lande og på de forskellige kontinenter. I februar 2021 deltager Sanduko i det årlige såkaldte Enda –
Møde mellem disse hjælpeorganisationer.

Klart er det, at der forberedes et meget omfattende møde, hvor megen hjælp skal koordineres og afklares. Mødet er sat til at
finde sted i Paris; denne lokation for mødet
er dog p.t. usikkert grundet corona-rejserestriktioner. Hvor det kan blive muligt at
mødes, må afklares senere.

AFRIKA / ØSTAFRIKA`S SITUATION
Da Covid19 udbruddet startede var der en
stor frygt og bekymring omkring, hvorledes
Covid19 ville kunne ramme det afrikanske
kontinent med alle dets underprivilegerede
mennesker i de kæmpemæssige, store og
udsatte slumområder, og flygtningelejre.
De afrikanske landes lange og hårde LockDowns og udgangsforbud har uden tvivl
ramt eksistentielt hårdt og brutalt. Mange
millioner af mennesker er bragt ud i akutte
nødsituationer med truende sult. Men sam-
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tidig er det indtil nu bemærkelsesværdigt,
at selve pandemien, selve sygdommen - eksempelvis i de Østafrikas lande - ikke synes
at have ramt så skræmmende hårdt, sådan
som vi har set det i f.eks. Indien og Syd
Amerika. Men det er svært at vurdere fakta:
Alle facts i Afrika omkring smittetal, testkapacitet og officielle udmeldinger er vanskelige at have tillid til, og de er vanskelige
at sammenligne med herhjemme. Alt er
stærkt præget af en mangel på infrastruktur
i hele sundhedssystemet. Så vidt det kunne
oplyses koster en test i Kenya omkring 600
kr. Det betyder selvfølgelig, at kun meget
få af hele den store samlede indbyggergruppe vil have økonomiske midler til T
blive testet. I slutningen af november så de
officielle corona-tal, for en tilfældig valgt
dag i Kenya, ud som følgende: 3800 testede
i hele Kenya; 1400 var smittede blandt
dem. Så begrebet ”mørketal” er virkelig
meget nærværende og enormt omfattende.
Dette bekræftes også gennem den kendsgerning, at de kenyanske skoler fortsat er
lukkede, undtagen for de såkaldte eksamensklasser – 5. - og 9. klasse - som startede prøvende op i slutningen af oktober i en
del skoler. Så på snart tiende måned er
størstedelen af Kenyas børn fortsat hjemme
fra skole – en livssituation, der for hovedparten af børnenes vedkommende er stærkt
problematisk. Officielt planlægges der fuld
genåbning i januar 2021, men regeringens
strategi er fortsat at følge denne stigende
anden bølge i pandemien og senere vurdere
om genåbningen er mulig. Ligeledes er der
et officielt forslag i Kenya om at vente med
opstart af børnehavebørn helt til juni 2021.
I Uganda og Tanzania har skolerne været
genåbnede fra juli måned. Her tegnes en
andet Covid19- strategi.

WALDORF/STEINERSKOLER
I ØSTAFRIKA
Der er fra Sanduko´s side skrevet og udsendt mange nyhedsbreve igennem 2020,
hvor beretninger fra de østafrikanske steinerskoler har været centrale, ikke mindst
har der været et fokus på beretninger fra
den store moderskole Mbagathiskolen i
Nairobi i Kenya. Skolen kommer grundet
en omfattende hjælp godt igennem året
økonomisk. Den har gennem Sanduko`s
hjælp kunnet støtte nødlidende familier
med mad gennem hele året og har også med
stor kampgejst formået at vende året til
også at blive et år med en omfattende og
meget tiltrængt renovering. Der forberedes
nu den endelige åbning af alle klasser til
januar……70 små nylavede enmandsborde
skal hjælpe de små i 1.og 2. klasse med at
holde afstand. De to øvrige steinerskoler i
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Nairobi arbejder fortsat udelukkende med
digital undervisning af alle elever. Disse
skolers forældreklientel er mere velstående,
og alle børn har bedre tilgang til computere.
Den lille steinerskole nord for Nairobi Nanyuki er endnu så ung, at de ikke har en
5.og 9. klasse, så også de håber på genåbning januar 2021. Denne skole har også i år
måttet arbejde med køb af ny skole-byggegrund, sikkert en meget krævende proces
midt i en med stor usikkerhed forbundet
nedlukning.

etings” på Mbagathiskolen, Rudolf Steiner
Skolen i Nairobi.
Internt i Sanduko er der påbegyndt et arbejde med omlægning af vores hjemmeside, samt omformning af design på vores
nyhedsbreve og appeller. Vi har på trods af
en mulig fortsat corona- problematik gennem 2021 påbegyndt en planlægning af en
større Sanduko-Event evt. i København for
bedre kendskab og udbredelse af Sanduko.

TIL SANDUKO`S SPONSORER VED
MBAGATHISKOLEN

SANDUKOS VIRKE
Som beskrevet i tidligere nyhedsbreve 2020
har Sanduko`s arbejde trods lange afstande
og med kun skype, zoom og mail som kontaktmulighed været meget produktivt. Megen succesfuld fundraising har fundet sted
gennem en massiv indsats gennem hele
året. I skrivende stund arbejdes, der bl.a.
aktivt med på de årlige ”Development-Me-

Som en fast procedure videresender vi i
Sanduko hvert år til jul en julehilsen direkte
fra Mbagathiskolen i Nairobi til jer sponsorer. Hvis I er sponsorer til et navngivent
barn ledsages denne hilsen også af nyt foto
af barnet, en opdatering omkring barnet og
en tegning og hilsen direkte fra barnet. Dette er ganske enkelt ikke muligt i år grundet
nedlukningen. Vi har i samarbejde med
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Mbagathiskolen i stedet lavet en lille digital
bog til alle sponsorer i Europa, som også I
– sponsorer i Sanduko - vil modtage. Den
hedder : ” 2020 – The year in the light and
shadow of the Corona-Virus” . Den lille
bog rummer små skrevne glimt fra året
2020, sådan som det er blevet oplevet af
børnene, af lærerne og af de ansatte ved
Mbagathiskolen. Vi glæder os til at kunne
sende denne hilsen til jer. Vi vil følge opstart af Mbagathiskolen - forventeligt januar 2021 - tæt og senere vurdere, hvornår det
vil være muligt at opdatere skolens mange
sponsorer til navngivne børn med nye foto
m.m. Skolen har rigtig mange sponsorer
spredt særligt over Europa gennem en række hjælpeorganisationer.

MEDLEMSKAB AF SANDUKO
Medlemskab i Sanduko koster 200 kr. årligt. Indbetales til Sanduko´s konto i Andelskassen Merkur: 8401 – 1502717. Disse
kontingenter er afgørende til dækning af al
administration. Alle andre bidrag går ubeskåret og 100 % til formålene.
SPONSORERING AF BØRN
Ønsker du at sponsorere et barn i Afrika, så
kontakt Clara Ussing på sanduko@mail.tele.dk for yderligere information.
Kontakt os også gerne for at høre mere,
selv om du/I ikke har besluttet jer.
Vejledende sats for sponsorering er 220 kr.
per måned. Beløbet kan gøres fradragsberettiget.
Nyhedsbrev skrevet af Clara Ussing

JULEGAVE
Vi modtager her i december med stor tak
meget gerne et julegavebidrag eller en årsdonation til brug for Sanduko´s hjælpearbejde der, hvor der måtte være størst behov.
Bemærk at en sådan julegave kan gøres
fradragsberettiget ved indbetaling til Merkur Fonden: 8401 1017906.
In dbetaling en s k al s k e in d en d en
31.12.2020. Husk! vigtigt at anføre Cpr.nummer ved indbetaling. Det maksimale
skattefradrag i 2020 er 16.600 kr. Sanduko
modtager ingen oplysning fra Merkur Fonden. Det er derfor vigtigt samtidig med en
indbetaling at sende en e-mail til
sanduko@mail.tele.dk med oplysning om
formål, beløb og navn. Herved kan vi sikre
at gaven bliver anvendt til det rigtige formål.
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