For et år siden samlede vi i Sanduko et stort nødhjælpsbeløb, som blev
afgørende i kampen mod underernæring og sult i pandemiens kølvand!
KAN VI GØRE DET SAMMEN IGEN!
”PEANUTBUTTER og MÆLK – 2022 ”
Mbagathiskolen, Nairobi, Kenya.
Metha Makotsi, den dygtige og gennem mange år trofaste kok i skolekøkkenet
på Mbagathiskolen styrer med sikker hånd de store gaskomfurer og den store
brændeovn. Der skal 3 gange om dagen laves sund og god skolemad til 375
elever og 50 medarbejdere. Dag efter dag. Han smiler tit, men er samtidig
koncentreret. Methas opgave er afgørende. Arbejderne fra skolens biodynamiske skolehave kommer med de udvalgte grønsager hver morgen efter Methas
tidlige morgenrunde imellem bedene med afgrøder.
Maden er afgørende, - skolemåltiderne er for de fleste af eleverne fortsat deres
eneste daglige måltider. Og Metha udtaler endnu engang, at Sanduko´s donation til den nærende peanutbutter og den gode mælk til skolens madplan har
været en kæmpe succes gennem 2021. Lærere i såvel børnehaven som skolen
bekræfter dette: skridt for skridt bliver koncentration og nærvær i skolearbejdet tydeligere hos eleverne, huden blankere og håret mørkfarvet igen. En bedre situation også socialt. Og børnene selv har lige fra den første dag, hvor peanutbutter og mælk i madplanen blev introduceret, elsket det og drøftet det livligt under spisningen.
Men behovet for denne ekstra næring er kontinuerligt. Ophører ikke, fordi
vi er i 2022, og pandemien måske er ved at ændre sig i vores del af verden. I Sanduko vil vi gerne følge op på denne situation i et fremblik på
2022 og ikke blot se til og acceptere, at Mbagathiskolen må tage dette
ernæringstilskud ud af kostplanen gennem 2022 på grund af manglende
finansiering.
Elevernes livssituationer ude i de store slumområder i Kenya er fortsat for
de fleste vedkommende truede på de mest basale behov. Fortsat stærkt
påvirket af de mange negative konsekvenser pandemien har for Afrikas
fattigste. Ikke noget der er i aftagende, tværtimod.
Vi ser fortsat de svimlende tal på omkring 1,6 milliard mennesker, der
globalt har mistet deres livsgrundlag i kølvandet af covid19. Globalt
mangler 194,6 millioner børn akut mad ifølge Unicef i januar 2022.

Denne nød er helt konkret nærværende på Mbagathiskolen.
Men der KAN gøres noget!
Linet Shipiti er forældre, og det er altid en lille fest, når hun kommer op af skolens indkørsel med en stor plastikspand på hovedet, - den ene hånd godt støttende på spandens låg. For spanden er virkelig tung. For Linet er
hende, der laver den omtalte peanutbutter, knuser de lokalt dyrkede nødder med et stort træstykke, der fungerer
som en slags morter og forbereder den olieholdige færdige masse. Når Linet kommer til

skolekøkkenet bliver spanden hængt op i en gammeldags vægt i loftet, og ofte omringet af nysgerrige skolebørn
diskuteres der i al venlighed pris med Metha. Der skrives højtideligt aftale og kvittering. Produktionen måned
for måned af peanutbutter er således et lille billede på lokal og vigtig produktion, som giver et ønsket produkt
til skolen, og som samtidig bliver Linets families vej til at overleve i en truende fattigdom.
Den gode mælk som skolebørnene får hver dag kommer fra skolens egne køer, men størstedelen købes fra lokale gårde.

Vi har trods en dybt bekymrende inflation med kraftigt
stigende priser i Kenya sat prisen på ”Peanutbutter og
Mælk” på samme niveau som i 21, med et budget på
54.000 kr. for hele 2022.
For et barn pr. dag er prisen:
0,40 kr.
For et barn pr. måned er prisen:
12 kr.
For et barn gennem hele 2022 er prisen:
144 kr.
For alle 375 børn gennem 2022:
54.000 kr.

En nødhjælpsindsamling sættes nu i gang! Alle beløb, små som store er meget velkomne
indbetalt på:
Mobile Pay:
62 24 22
Eller på
Sanduko`s konto i Merkur: 8401 - 1502717
Mærk indbetalinger med jeres navn og ”Nødindsamling - Mælk og Peanut Butter 2022 ”.
De indbetalte beløb vil gå 100% til formålet.
Hvis beløbet ønskes fradragsberettiget, kontakt os da venligst FØR indbetaling
på sanduko@mail.tele.dk for nærmere oplysning.

