
                            

 

 

                                       

                                             

                                                     MARTS 2022 

Kære alle medlemmer af Sanduko, sponsorer i Sanduko og alle interesserede 

Her nyhedsbrev med de aktuelle beskrivelser fra vores hjælpearbejde i Østafrika.  

Peanut-butter og Mælk -  Nødindsamling 2022 

Først skal der herfra lyde en hjertelig og stor tak til alle, der har medvirket til, at vi - inden for meget få 

uger-  har kunnet nå vores økonomiske mål med vores Nødhjælpsindsamling med ekstra madtilskud 2022 

med mælk og peanut-butter til de mange skolebørn på Mbagathiskolen, Rudolf Steinerskolen  i Nairobi i 

Kenya.  

Den meget hurtige, direkte respons på vores appel var varmende og inspirerende, og den klare besked til 

Mbagathiskolen om, at målet allerede er nået, og at midlerne for 2022 for dette særlige madprojekt er 

samlet, bragte stor glæde! 

Stor tak til de mange, som gav store som små gaver, og tak til dem, som sendte appellen videre ud. En 

hilsen her fra kokken Metha og nogle af skolebørnene med store smil! udtrykkende ”TAK!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situationen i Kenya - En ny ”grøn” strategi trods problemer  

I skrivende stund – januar /februar/marts – er vi i Sanduko her på Mbagathi Skolen i Nairobi i Kenya, - 

skolen, som er vores base for arbejdet i det samlede Østafrika.  

I Europa er vi sikkert for en tid ude af pandemien; her i Kenya tynder pamdemien også ud, om end det er en 

totalt anderledes situation. Ingen tests overhovedet, ingen daglige ugentlige eller månedlige covid- 



opgørelser. Der er en officiel gennemsnitligt kurve, der p.t. melder 0,6 nye tilfælde pr. dag; en del 

mennesker hoster, har feber, men ingen registrerer, om det måtte være Omicron eller anden variant.  

Mundbindene er obligatoriske, men sidder mest nede under hagen; de 4 store telte, der var sat op på 

Mbagathiskolen som klasselokale for at kunne holde social distance, er forladte, og børnene er nu siden 

udgangen af februar tilbage i deres klasserum. 

Men utrygheden, frygten hos mange i Kenya er vokset. Konsekvenserne af pandemien er fortsat store for 
de mange under fattigdomsgrænsen. Livet er blevet hårdere, mere nedtrykkende. Den globale omfattende 
krise med sult i Afrika syd for Sahara udvikler sig dramatisk for alle de sårbare familier i de store 
slumområder i Kenya. Pandemien har haft meget store økonomiske konsekvenser nationalt for Kenya og 
har resulteret i en skyhøj voksende inflation med voldsomme prisstigninger specielt på mad som følge. 
Landet er præget af de vedvarende store klimaudfordringer og aktuelt lige nu truslen om politiske kaos 
omkring det kommende nationale valg i september. Her skaber stærke parti-spændinger frygt for uro før og 
efter valget. 

 
Det er dette ovenstående menneskelige scenarie, som alle de 375 skolebørn på Mbagathi Skolen i Nairobi 
lever i.  Men det er også i dette ”landskab”, at der vokser nyt frem. I den dystre aktuelle situation bliver 
omkringliggende menneskelige fællesskaber, meget tydelig og markant.  Mbagathi Skolens vækstpunkt 
synes lige nu at være hele dens ”going 
green” strategi. Gennem omfattende 
donorstøtte en bevidst investering i 
udvikling af: en biodynamiske farm, en 
omlægning fra elektricitet til solarenergi, 
en lærerplan, der rummer opbygning af 
forståelse for naturen gennem 
skolehaven, og den enkle, men sunde og 
meget ”grønne” skolemad inkluderende 
det for Kenya ukendte sunde, brune 
hjemmebagte brød.  Alt sammen – stort 
som småt - har det en omfattende værdi 
som inspiration i det kenyanske samfund. 
Lokale arbejdere bliver engageret, 
Mbagathi Skolens stab oplever glæden og 
stoltheden over at arbejde for denne sag, 
inspirationen spreder sig til andre skoler 
og andre steinerskoler i Østafrika.  
 
 

En milepæl i Waldorf Pædagogikkens historie i Kenya. 
 
23. februar blev lidt af en milepæl for de kenyanske steinerskoler, idet 
det var dagen, hvor der fra officielt hold fra det kenyanske undervisnings- 
ministerium blev meldt ud, at den Waldorfpædagogiske eller 
Steinerpædagogiske Lærerplan er blevet helt og fuldt godkendt på lige 
fod med statsskolernes lærerplan i Kenya. Det har været en lang, lang 
proces hertil over mange år   og stærkt intensiveret over det sidste år, 
fortæller Mbagathi Skolens pædagogiske koordinator James Olang: ”Vi 
har her på det sidste nærmest arbejdet dag og nat”. Siden Mbagathi 
Skolens start i 1989 – som den første steinerskole i Østafrika -  har 
skolerne som en undtagelse været certificeret med en tilladelse til at 
følge den steinerpædagogiske lærerplan og afslutte med den officielle 
eksamen eksamen i 9.klasse. Men står altså nu med en hel og fuld accept 
i det kenyanske skolesystem. Den aktuelle godkendelse fortæller samtidig 



en historie om et kenyansk undervisnings – og lærerplanssystem under stærk forvandling, med en strategi 
væk fra den tidligere stærkt intellektuelle og strenge engelsk inspireret lærerplan i statsskolerne. Der er nu 
langt stærkere fokus på håndværksmæssige og kunstneriske fag i den nye kenyanske lærerplan for 
statsskolerne, - som medarbejdere i Undervisningsministeriet ikke har lagt skjul på også er inspireret af 
steinerskolerne i Kenya. 
                                                

Interview med tre kenyanske unge lærere om ” Afgørende Partnerskaber”   
 
Som de fleste læsere sikkert er bekendt med bygger Mbagathi Skolen helt og fuldt sin eksistens og 
finansielle struktur på donationer og sponsorater kommende udefra gennem et omfattende fundraising – 
og sponsorarbejde. Et utrætteligt og konstant arbejde år efter år, der også inkluderer Sanduko, siden 
skolens start i 1989.  Skolen modtager som kenyansk privatskole ingen statsstøtte, og kun en meget lille 
procentdel forældre har mulighed for at betale fulde – eller delvise skolepenge. 
 

Det betyder, at skolegangen for de 375 børn bliver mulig år 
efter år gennem pengemidler, der er fremkommet som 
egentlige gavepenge.  En økonomisk støtte i tillid til dette 
særlige projekt med et pædagogisk og menneskeligt mål 
for øje at give underprivilegerede eller forældreløse børn 
en skolegang og en ny chance i livet. 
Og vi ved jo i Sanduko, også fra vores mange danske 
donorer og sponsorer - enkeltpersoner, firmaer, 
organisationer og fonde -, at meget ofte er disse midler 
ikke givet ud fra et økonomisk overskud, men langt mere 
ud fra en idealistisk vilje til at hjælpe og give.  Og også, at 
det kan betyde personlige ofre for giveren. 

Der er noget utroligt fantastisk i, at disse gave-midler kan skabe så meget og så afgørende i verden. 
Undertegnede interviewede her i februar tre af skolens yngre kenyanske lærere omkring dette globale 
PARTNERSKAB, som bærer deres pædagogiske arbejde: Sponsorer /donorer giver det finansielle grundlag i 
partnerskabet; som lærere giver de deres pædagogiske arbejde og omsorg for børnene. -  Et samarbejde 
mellem mennesker med det samme idealistiske mål for øje grundlæggende at hjælpe der, hvor der er nød i 
verden. (I slutningen af nyhedsbrevet findes alle praktiske oplysninger omkring det at blive sponsor for et 
nødlidende barn med det månedlige beløb på 220 kr. – se venligst) 
 

 
Indtryk fra interviews 
 

Kesia Maua, Leonard Wafula og Felix Muthama er 
henholdsvis:  1.klasselærer, 3. klasselærer og 
musiklærer.  
Kesia på 38 år er ud af en ikke velstående familie. 
Hendes mor var lærer, og som Kesia fortæller med et 
smil, var de egentlig kun 5 søskende derhjemme, da 
hun var barn; men altid var de nærmere 10-12 børn 
til at spise og til at sove. Hendes mor tog generøst og 
med varmt hjerte de mange forsømte børn til sig.  
Nogle var hendes egne forældreløse skolebørn, nogle 
var gadebørn, hun tilfældigt mødte.  De blev alle 
Kesias søskende. Kesia voksede op i dette rummelige 
miljø. Hun fik selv sin læreruddannelse og gik i gang 
med sin lærergerning  

 



i statsskolesystemet med, som hun siger det, en sikker lønstigning, en opadgående karriere og et godt og 
behageligt liv for sig selv for øje. Men et lidt ”tilfældigt” møde med Mbagathi Skolen og de mange 
trængende og nødstedte børn ændrede hendes livsretning. ”Jeg fandt tilbage til den livsimpuls som min 
mor var bærer af”, siger hun.  Kesia fortsætter: ”Jeg kunne kun finde ro i livet ved at omfavne og ændre 
disse børneskæbner – og lade det være mit bidrag ind i en bedre fremtid og menneskelig udvikling af 
samfundet”. 
 
Felix på 34 år beskriver, at Mbagathi Skolen, i de 4 år han har arbejdet der, er blevet som hans hjem. Han 
oplever fællesskabet med børnene som facilitatoren for al det pædagogiske arbejde og som drivkraften i 
ham selv.  Børnene kommer til skolen lidt frygtsomme, ydmygede, ofte bærende på traumatiserende 
oplevelser. Men blot i løbet af få uger opdager de det menneskeligt afgørende, at lærerne helt og fuldt er 
deres støtte og vil dem. En kærlig relation til en voksen som mange af børnene aldrig før rigtig har oplevet. 
Denne nye menneskelige relation giver basis for et skolemiljø båret af vækst og forvandling – ”a process of 
becoming” som han siger. Og væksten 
bliver gensidig barn – lærer.  Den bringer 
nemlig også menneskelig forvandling og 
vækst til læreren selv og til det kollegiale 
samarbejde båret af denne fælles 
stræberetning. Felix beskriver også, at han 
ser små, men betydningsfulde 
forandringer i de mange fattige forældres 
hele holdning: Også de kommer ydmyge 
til skolen, de er præget af et hårdt liv i 
slummen, aldrig har de måske fået en 
skolegang, intet arbejde, ingen social 
position i samfundet. Men når de ser 
selvtilliden vokse i deres børn gennem 
lærernes omsorg og varme, er det som 
om, en ny gnist af selvtillid og håb også 
vokser frem i dem.  
 
 

Leonard på 35 år kom til Mbagathi 
Skolen i 2016. Han taler meget om det 
fattige, underprivilegerede barns 
overraskende iboende kvaliteter og 
evner. Hvor kommer al denne 
menneskelige indre oprejsekraft fra, som 
han finder hos dem? denne stærke vilje 
hos de fattige børn til at håbe, glædes, 
knytte an til skolearbejdet og til 
lærerne? til at spille, synge, danse, gå op 
i undervisningsstoffet med stor 
hengivelse? til at have mod senere i livet 
til at stå op for det menneskelige. 
Leonard beskriver her som eksempel en 
tidligere elev fra Mbagathi Skolen, der 
efter at have forladt skolen kom i High 
School. I hendes nye klasse oplevede 

hun en lærer verbalt tryne en af de andre elever, og uden at tænke på sig selv forsvarede hun modigt 
denne elev og påpegede det forkerte i lærerens reaktion. Leonard kender denne lærer tilfældigt og ved, at 
det blev en livsændrende oplevelse for ham. At en elev havde denne menneskelige moral og dette mod. 
 



For Leonard står skolens store samlede fællesskab med skolebus-chauffører, køkkenpersonale, farmere, 
pedeller osv. helt og fuldt sammen om at hjælpe barnet. Ikke mindst også de såkaldte ”boarding-forældre” i 
den store kostskoleafdeling, der rummer 120 af de mange skolebørn, mange af dem forældreløse i alderen 
2,5 år – 14 år.   ”Vores fælles skole er som en myretue”, beskriver Leonard,” vi har alle samme mål, men 
med vidt forskellige opgaver”. Mon ikke også kokken Scolar`s T-shirt og glade smil får udtrykt netop dette 
fællesskab: One club, one team, one goal! 
Se også via dette link :  https://youtu.be/NgIgz8u5J_M  en hel aktuel video med interview af nogle af 9.klasse 

eleverne om, hvad Mbagathi Skolen har betydet for dem.  

 

 
 
 

MØDE I “EAST AFRICA ASSOCIATION of WALDORF STEINER SCHOOLS” 

 
 
Den sidste weekend i februar blev der afholdt det halvårlige 
møde i East Africa Association med repræsentanter for 
Steinerskolerne og børnehaverne i det samlede Østafrika – 
Kenya, Tanzania med Zanzibar og Uganda. Her er også den 
Waldorfpædagogiske Læreruddannelse, der finder sted på 
Mbagathiskolen, repræsenteret. Også Sanduko er gennem 
Troels Ussing, repræsenteret som hjælpeorganisation i 
regionen. Se foto til højre.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Samarbejde mellem skolerne er en prioritet for 
Sanduko. En større donation fra Sanduko i december 
gav mulighed for en meget vellykket pædagogisk 
workshop mellem de to steinerskoler i Dar es Salam 
og skolen på Zanzibar. Se foto til venstre. 

 
Ligeledes støtter vi som nævnt i tidligere nyhedsbrev eurytmiuddannelsen for Neema Makene i Cape Town. 
Aftalen er at hun efter færdiggørelse af uddannelse vil kunne understøtte eurytmi-undervisningen på 
skolerne i Østafrika.   

https://youtu.be/NgIgz8u5J_M


Beretninger fra skolerne :  
Her et par af de små beretninger, som blev givet på mødet med East Africa Association fra skolerne:                                                 
( Repræsentant fra Uganda manglede desværre, så ingen beretning herfra ) 
 

Hekima Waldorf School, Dar es Salam,Tanzania: 
Steinerskolen i Dar es Salam – Hekima Waldorf School - er inde i en stærk udvikling. Gennem en stor 
donation fra Sandukos tyske søsterorganisation ”Freunde Der Erziehungskunst” vil 2022 blive et byggeår 
med opførelse af 7 nye klasserum til alle deres grundskoleklasser. Skolen er placeret på en ret stor 
naturgrund, ( se nedenstående foto ), men de bygninger, de har nu,  er med meget små rum, og skolens 
klasser er i det sidste år vokset helt ekstraordinært med nu op til 43-44 elever i hver af 
grundskoleklasserne.  
Lærerstaben er yngre, men meget konstant og med en stor opmærksomhed på at få skoleledelse i  
 

  
 
fokus. 25 % af børnene har behov for sponsorater til at dække skolepenge, resten af eleverne kommer fra 
familier, der kan betale skolepenge. Hvad der giver skolen et godt fundament. Skole og børnehave har i alt 
263 elever.  
 

Creative Education Foundation of Zanzibar, Stone Town: 
Skolen nær Stone Town på Zanzibar har et udpræget muslimsk elevklientel og et muslimsk tilsnit. 
Covid nedlukningen skabte store problemer økonomisk, mange af de fattigste elever forsvandt, fordi 
forældre måtte søge tilbage til landsbyerne for at klare sig efter tab af indtjening.  Men skolen er nu igen i 
vækst med i alt 90 elever fordelt i sammenlagte klasser, 2kl., 4.kl., 7.kl., 8.kl., 9. og 10.kl.  Mange af de 
yngste er nye elever, som allerede har gået i statsskoler, og det er en stor opgave at få dem alle integreret 
godt i den waldorf-pædagogiske metodik. 
Skolen ligger på en meget skøn naturgrund og rummer en kyllingefarm, køer og dyrkning af avocadoer og 
bananer, der giver skolen en lille indtjening. 
 

Nairobi Waldorf School, Karen, Kenya: 
Som nævnt tidligere ligger denne skole omkring 20 kilometer fra Mbagathi Skolen i et velstående område af 
Nairobi, hvad der også betyder et helt anderledes elevklientel, et multikulturelt mere privilegeret miljø med 
forældre, der kan betale skolepenge.  Nairobi Waldorf School har i en årrække bestået egentlig af to skoler 
arbejdende på hver deres grund i henholdsvis Lavington og i Karen. Lige nu er situation endnu mere 
udfordret ved at skolen i Karen er opsagt på grunden og har påbegyndt en langsom overflytning til en ny 
grund få kilometer derfra. En meget speciel og krævende tid og opgave, ikke mindst ledelsesmæssigt, da 
der også skal opføres nye bygninger på den nye grund.   
 
 
 



 
 
Skolen har elevmæssigt her efter covid-perioden taget et stort spring op til i alt 370 elever fordelt på store 
børnehavegrupper og klasser op til 10.klasse. Nairobi Waldorf School er den første af steinerskolerne i 
Kenya, der nu gennemfører den såkaldte High School til og med 10.klasse.  
 

 
NYHEDSBREV Skrevet af CLARA USSING 
Alle foto , hvor ikke andet er nævnt i tekst er fra Mbagathi Skolen i Nairobi i februar. 
 

 
 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 
BLIV SPONSOR  

 
En af vores højeste prioriteter i Sanduko vil 
fortsat være arbejdet med sponsorater af de 
fattige børn på Mbagathi Skolen i Nairobi.  
 
I Sanduko kan man blive skolepenge- sponsor og 

give et fattigt afrikansk barn en skolegang for et 

beløb på 220 kr. pr. måned eller indbetalt som 

2640 kr årligt. 

BLIV MEDLEM  

Medlemskab i Sanduko sker ved indbetaling af 

200 kr. årligt på Sandukos konto i Merkur: 8401 

1502717 

Disse beløb er afgørende for vores administration og arbejdsmuligheder i Sanduko, idet alle andre 

donationer og sponsoreringer går 100% direkte til formålene. Som medlem modtager man Sanduko -

Nyhedsbreve. 

SKATTEFRADRAG 

Alle pengebidrag kan gøres fradragsberettigede, 

idet Sanduko arbejder sammen med 

Merkurfonden. 

For mere information kontakt : 

Clara Ussing  -  sanduko@mail.tele.dk   telf.  

21356736      

www.sanduko.dk 
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