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SANDUKO NYHEDSBREV
DECEMBER 2019
Vi vil her ved årsskiftet takke alle jer, der i år har støttet vores bestræbelser og arbejde
i Sanduko. Det gælder medlemmer, vores voksende skare af sponsorer og de mange
interesserede. En tak for den varme og interesse, der er udvist, tak for de mange bidrag
månedlige eller engangsbidrag, der er givet os. En særlig tak til alle jer, der også har
været med til at sende vores appeller, nyhedsbreve osv. videre til andre således, at vores
netværk er blevet styrket gennem året.
Med denne hjertelige tak fra Sandukos bestyrelse ønsker vi jer en fredfyldt adventstid,
en glædelig jul og et godt og givende 2020.

SAMMENFATNING OMKRING VORES HJÆLPEARBEJDE 2019
Vi kan nu i Sanduko se tilbage på 2019´s intensive arbejde for at forbedre fattige, sårbare og truede børns vilkår i Afrika. Og for hvert skridt vi tager år efter år, synes et
voksende behov blot at blive tydeligere. Det er svært med skrevne ord at formidle det,
der er situationen for de børn, vi møder igennem vores hjælpearbejde. I vores tre tidligere nyhedsbreve i år har vi forsøgt det. Vi har beskrevet de helt små børnehavebørns
tunge livsomstændigheder og senere alle de hjemløse børns traumatiske forhold. Slummens chokerende tragik med vold, alkohol, narkotika, overgreb og sult og ingen voksen, der virkelig drager omsorg for børnene, er realiteter. Men det er også en realitet,
at disse truede børn kan få en skolegang, der kan løfte dem menneskeligt og give dem
en ny retning i livet. Vi ser det ske for øjnene af os, år efter år. Det er dette løft, vi vil
medvirke til i Sanduko: Veronica, tidligere offer for menneskehandel, nu sidder hun
med levende store øjne og udtrykker med selvtillid glæden over sin nu færdige 9.års
skolegang og den hjælp til at finde sig selv hun har fået, Clinton, der aldrig har haft
forældre eller nogen familie, der har holdt af ham, nu er han den, der udtrykker, at han
vil være filantrop og hjælpe gadebørn, når han bliver voksen, eller den lille masaipige,
gentagne gange som lille offer for overgreb, fordi hun gik ude på savannen alene med
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gederne, nu er hun i 3.klasses fællesskab og kan smile, om end man i hendes fraværende lidt stumme blik mærker, at hun bærer på noget et barn aldrig skulle bære på og
som ikke egentlig kan overvindes.
Sandukos opgave og også meget svære opgave
er at finde mennesker, der vil være sponsorer til
alle disse børn, altså mennesker, der vil give bidrag til, at børnene kan komme i skole. Og her
arbejder vi som bekendt med Steinerskoler eller
Waldorfskoler, som de kaldes i den engelsktalende verden. Der, hvor vi særligt søger sponsorer til er Mbagathiskolen, Rudolf Steinerskolen
i Nairobi i Kenya med dens 350 børn og med
dens klare, stærke målsætning at være steinerskolen for de underpriviligerede børn. Man kan
spørge, jamen, hvorfor så stærkt et fokus på
netop denne skole ?: fordi den så utvetydigt har
formålet at hjælpe de fattige børn, og fordi den
har en afgørende betydning som en art moderskole for hele den østafrikanske waldorfbevægelse. Det er den skole, der ofte giver impulser
ud til øvrige skoler i Østafrika, det er den, der er
vært for den afgørende steinerpædagogiske læreruddannelse, det er der, hvor konferencer for
hele Østafrika ofte finder sted og den der med
sin udviklede biodynamiske farm er spydspids i
en grøn udvikling eller med andre ord : Mbagathiskolens overlevelse og fortsatte impuls er af
afgørende betydning.
I Sanduko arbejder vi hele tiden ud fra en tankegang med det fattige, underpriviligerede barn i
blikfeltet: det er ikke Afrika som sådan vi vil
hjælpe, det er barnet vi vil hjælpe, det truede,
fattige barns vilkår, vi vil forsøge ændre. Vi ser steinerpædagogikken som en enestående nuværende og fremtidig løftestang til denne menneskelige udvikling. Vi arbejder
i Sanduko ligeledes ud fra en tanke om bæredygtigt partnerskab. Vi yder ikke en tidsbegrænset støtte for, at projekterne succes så senere kan måles ved, om de kan bære sig
selv. Det er ikke egentlig vores målsætning. Vi vil være med til at skabe menneskelige
fællesskaber, hvor det bedste fra den ene side af vores verden mødes med det bedste
fra en anden del af verden og skaber noget i fællesskab – et fællesskab, der skaber
værdi for alle. Derfor er Sandukos base for mange aktiviteter også hele tiden skiftende
Nairobi -Vejle.
Når vi søger sponsorer til børnene, arbejder vi ikke ud fra en sentimental tanke om, at
det afrikanske fattige barn er en slags offer, der må hjælpes. Tanken er mere, at verdens
nød er og må være en fælles sag i fremtiden, hvis den skal afhjælpes. Vi rykker sammen
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som mennesker. En stor glæde i år har det været at mærke at unge mennesker, skoleklasser, har ønsket sponsorater.
Under vores ophold i Østafrika i oktober-november blev det også meget tydeligt, at vi
mennesker i dag over hele jordkloden står konfronteret med en stor fælles opgave,
nemlig at finde på løsninger overfor de truende klimaforandringer og en kæmpe problemstilling omkring manglen på mad og vand til alle mennesker verden over i fremtiden. Mange fattige menneskers er ladt tilbage i en overvældende problematik. I Østafrika er klimaforandringerne ekstreme og voksende. Regntiderne er helt ude af deres
rytme og uforudsigelige. Nogle år er der tørke, så al dyrkning umuliggøres, andre år
skaber al for megen og voldsom regn store oversvømmelser, jordskred og problemstillinger for dyrkning og landbrug. Stigende priser og mangel på mad, sygdom er konsekvenser, ofte sammen med en inflation, der øger problemstillingen radikalt.

En ny rapport fra FN redegørèr tydeligt og advarende omkring, at hele FN´s 2030 målsætning, at komme sult til livs verden over, grundlæggende er sat kraftigt og truende
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tilbage. En ny tænkning må finde løsninger. Med Kenya som eksempel lever 45 % af
befolkningen i dag under den internationale fattigdomsgrænse, det vil sige under 1,9
USD eller knap 13 kr. om dagen. Det at sørge for tilstrækkelig mad er en daglig, hård
og ofte umulig kamp. Børn, der kommer underernærede, svage tilbage fra skoleferier
er almindeligt på Mbagathiskolen i Nairobi, i Kenya. Grundet dårlig eller meget lidt
mad sker der en ændring af børnenes hårfarve mod det grå på få uger, og mange af
børnene viser tydelige tegn på manglende menneskelig kontakt over en lang periode.
Men Mbagathiskolen er med hele dens måde at gribe vejen an fremtidigt på i spidsen
for en bæredygtig udvikling. Den store skønne naturgrund med omfattende træbeplantning, den biodynamiske farm med køer med horn, fundraising for omlægning til solarenergi og en bevidst pædagogisk omgang med naturen med eleverne på skolen.
De 220 kr. i et sponsorbidrag er afgørende ind i hele problemkomplekset. For de 220
kr. kan et barn få en skolegang og samtidig, som det er på Mbagathiskolen, få 2 gode
måltider mad gennem dagen. Igennem 2019 er vores sponsorantal i Sanduko på Mbagathiskolen vokset med 26 nye. Det har haft en altafgørende betydning for 26 børns
livsvej.

5

AFGØRENDE BETINGELSER FOR SANDUKOS VIRKE
Alt vores arbejde i Sanduko er som bekendt 100 % frivilligt således, at alle donationer
f.eks. sponsorpenge eller donationer til målrettede projekter, med garanti går 100 % til
formålene. En strategi som adskiller os fra mange andre hjælpeorganisationer, hvor en
større eller mindre del af donationen trækkes ud til administration.
Det er en strategi, som vi er stolte af, men som også indebærer et stort behov for mennesker, der vil være medlemmer af Sanduko og indbetale de 200 kr årligt, som kan gå
til administration. Derudover er der også et stort behov for frie donationer – en årlig
julegave – som vi i Sanduko kan bruge der, hvor der måtte være størst behov. Så betænk
os meget gerne med en større eller mindre donation her ved julen 2019. Alle beløb,
små som store har betydning og modtages med taknemmelighed. Husk at en sådan
julegave kan gøres fradragsberettiget. Se alle informationer i Praktiske Oplysninger
bagerst i Nyhedsbrevet.

GLIMT FRA SANDUKOS ARBEJDSOMRÅDER
Nogle af de ovenfor beskrevne klimaforandringer blev meget nærværende i vores Sanduko-arbejde her i oktober-november. Som nævnt i vores sidste nyhedsbrev havde vi
planlagt at besøge den store flygtningelejr Kakuma i Turkanaområdet i det nordlige
Kenya, hvor der foregår et omfattende steinerpædagogisk hjælpearbejde for traumatiserede flygtningebørn. Vi har længe haft et ønske om, at vi i Sanduko kunne støtte dette
arbejde. Men i uger og dage op til besøget stod en helt uventet tung regn ned fra himlen
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dag og nat også i dette område. Store områder blev oversvømmet af pludselig opståede
floder, der kom ned fra bjergene, biler blev skyllet væk, og det var på grund af dette
umuligt at komme den 120 kilometer lange vej fra lufthavnen i Lodwar til Kakumalejren. Også i selve lejren var der oversvømmelser, og mange hjælpearbejdsaktiviteter
måtte indstilles, da ingen hjælpearbejder af sikkerhedsmæssige grunde må være i lejren
efter kl. 18, når det tætte tropiske mørke sætter ind. Og ingen kunne garantere dette,
når floderne ikke kunne krydses med FN´s biler, der opererer i området. Så altså turen
måtte udskydes. Det blev dog muligt at møde Victor Mwai, afrikaner og koordinator
for dette steinerpædagogiske hjælpearbejde med kontor i FN / Unicef´s kontor i Nairobi. Lejren opstod tilbage i 90érne og rummer nu 175.000 flygtninge fra Sudan, Somalia og Etiopien. Alle mennesker, voksne som børn, der er flygtet fra vold, borgerkrig
og med dybe traumatiserende oplevelser i sig. Ud fra det steinerpædagogiske menneskebillede skabes der ”peacezones” for børnene, hvor et terapeutisk/socialt arbejde finder sted. De voksne flygtninge inddrages hele tiden i en slags pædagogisk uddannelse,
så de selv kan være med i opbygningen og transformationen. Men flygtningenes livsvilkår er ekstremt belastende, år efter år at leve i lejren uden håb. Men det steinerpædagogiske arbejde vækker håb og breder sig, men selvfølgelig under svære omstændigheder. Lejren er udbredt på et enormt stort område, og det synes ubegribeligt at
forstå, at lejren i øjeblikket hver eneste dag modtager i tusindvis af flygtninge fra verdens største flygtningelejr DaDab-lejren , som af nye sikkerhedsmæssige grunde skal
tømmes for dens 474.000 ”indbyggere”. Et nyt tiltag i Kakumalejren er at opbygge en
ny del i midten af lejren, hvor det er tanken at flygtninge og det oprindelige folk fra
Turkanaområdet kan opbygge et fællesskab; disse folk er oprindeligt og stadig hyrder
og nomader, men lever under ekstremt fattige og svære livsvilkår. Ofte har der været
stridigheder og kampe imellem flygtningene i lejren og Turkana-folket, som oplever,
at deres land er blevet taget. Så tiltaget kan betyde et dobbelt løft – måske mest af
Turkana-børnene, der vil kunne få en vis skolegang i lejren sammen med flygtningebørnene.
BESØGTE SKOLER I ØSTAFRIKA
Når den østafrikanske Association for Waldorfskoler ”East
African Committee”, hvor Sanduko er medlem, mødes i
Nairobi er det til lange, intensive flerdags-møder 3 gange
om året med repræsentanter fra landene. Et intensivt fællesskab er blevet bygget op gennem årene. Der er mange
spørgsmål at drøfte, mange generelle problemer på skolerne
at tage vare på, og der er brug for opmærksomhed omkring
de nye skoleinitiativer, der skyder op i de tre lande Kenya,
Tanzania og Uganda. De tre skoler i Nairobiområdet, den
lille landskole Kigale ved kaffefarmen beskrevet i sidste nyhedsbrev, et nyt initiativ ved Nanyuki godt 3 timers kørsel
fra Nairobi ved Mount Kenya, Skolen på Zanzibar, Skolen i Dar Ess Salam , samt en
del skoler i Uganda, som også inkluderer store offentlige skoler omformet ud fra steinerpædagogikken.
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Interessant er det, at nogle af de mest brændende spørgsmål på skolerne virkelig næsten
har global aktualitet på Steinerskoler verden over, nemlig hele spørgsmålet om ledelse
af skolerne : Hvorledes forstå den grundlæggende tanke i steinerskolerne, at lærerne er
de ansvarlige, hvorledes forstå den ledelsesstruktur der kan udvikles ud fra dette koncept og ikke mindst, hvordan kan denne ledelsesstruktur blive udviklet individuelt for
de enkelte skoler, så den netop passer til den enkelte skolers menneskelige kultur og
bærekraft.
I oktober tog vi turen til Zanzibar skolen med hele dens muslimske baggrund. Store
økonomiske udfordringer med at drive skolen er trykkende, og vanskeligheder ved at
kunne finansiere skolens næste udviklingsskridt med at bygge nye nødvendige skolebygninger til de 73 elever er en svær opgave. Skolens grund er som et lille plante- og
træparadis, og midt i det hele er der oparbejdet en lille ”Free-Ranch” -farm med 300
høns, der giver gode æg dels til måltider til skolens børn, dels giver gode indtægter ved
salg. Også flere af de 8 waldorf-inspirerede skoler i Uganda arbejder med den grønne
linje, dels med dyrkning af jord til skolemad, dels mere i det pædagogiske felt med
skolehaver. Også her er der på flere af skolerne hønsefarm, køer med mælkeproduktion, samt indtægter ved hjælp af bagning af brød og sæbeproduktion til salg. Skolen
nord for Nairobi Kitali har indtægter gennem en tilknyttet kaffefarm og den store Mbagathiskole inspirerer hele waldorfimpulsen ved dens omfattende dyrkning af grønsager
på skolens store naturgrund, hvor hele konceptet er omlagt til biodynamisk dyrkning
med præperatproduktion . Men denne opgave er kæmpestor midt i den før omtalte klimadramatik; i øjeblikket arbejder vi i Sanduko på at skaffe midler til en udbygning af
hele farmområdet. Sanduko kunne sidste år gennem donationer bidrage med et væsentligt beløb til et nyt vandningssystem. Der fundraises for penge til at kunne realisere en
transformation til Solarenergi, også her er vi involverede. Ligeledes i fundraising for
at kunne dække Mbagathiskolens fulde årsbudget til mad til de 350 skoleelver og de
45 medarbejdere. Beløbet for 2020 er 365.000 kr., det vil skønnet være omkring 3,50
kr. pr. barn pr. dag for 2 basale, sunde måltider pr. dag og for de 120 børn skolens
kostafdeling betyder det 3 måltider.
Nyhedsbrevet er skrevet af Clara Ussing
Foto i dette Nyhedsbrev er fra Mbagathiskolen , dels fra Adventsfejringen med lystænding for alle børn i en stor Adventsspiral, dels fra en festlig optræden af alle klasser i
november.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
SPONSORERING AF BØRN
Ønsker du at sponsorere et barn, så kontakt Clara Ussing på sanduko@mail.tele.dk for
yderligere orientering.
Kontakt os også gerne for at høre mere, selv om du/I ikke er afklarede.
Vejledende sats er 220 kr. om måneden. Beløbet kan gøres fradragsberettiget.
Du vil som sponsor blive opdateret omkring dit barns og skolens udvikling.
ALMEN DONATION – JULEGAVE
Vi modtager med stor tak også meget gerne et julegavebidrag eller en årsdonation til
brug for Sandukos arbejde og opgaver.
Alle donationer kan gøres fradragsberettigede ved indbetaling til Merkurfonden:
8401 – 1017906
Indbetaling skal ske inden 31.12.-2019.
Husk at anføre Cpr-nummer ved indbetalingen.
Det maksimale skattefradrag i 2019 er på 16.300 kr.
Da Sanduko ikke får information om de enkelte indbetalinger til Merkurfonden, beder
vi jer om at sende en e-mail til Sanduko med beløb, navn, e-mailadresse og evt. også
formål, hvis I ønsker pengene anvendt til et bestemt formål. Send til
sanduko@mail.tele.dk
Ønskes beløbet ikke fradragsberettiget indbetales til Sanduko`s egen konto i Andelskassen Merkur : 8401 – 1502717. Påfør her indbetalingen med navn, e-mailadresse og
evt. formål.
MEDLEMSKAB AF SANDUKO
Medlemskab af Sanduko koster 200 kr. årligt. Bruges til at dække de administrative
omkostninger, så alle donationer kan anvendes 100 % til det ønskede formål.
Indbetales til Sanduko’s konto i Merkur: 8401 – 1502717 mærket kontingent 2020.
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