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

En aktuel livssituation for milllioner  af mennesker i dagens Afrika . Her en mor fra 
Steinerskolen på Zanzibar:  

Denne mor er enke, har 8 børn og arbejder som daglejer for at skaffe mad til 
sine børn. Arbejdet er aldrig garanteret, hun vælges ud af den lange række af 
daglejere, som møder op på torvet ved daggry håbende på held. Arbejdet er at 
bære byggesten og sække med sand på ryggen i 8-10 timer i solen for omkring 
15 kr om dagen. Hun køber på kredit blot for at kunne få mad med hjem til 
sine børn hver dag.  Deres hjem er uden løbende vand og elektricitet.  

Og så kom Covid19 krisens Lockdowns – betydende intet arbejde, ingen mad, 
intet håb i månedsvis.  

DEN AKTUELLE SITUATION I AFRIKA  - SANDUKO 
Covid19 Krisen har gennem de sidste forløbne måneder sat sit aftryk på Sandukos 
hjælpearbejde i Afrika. Det har været nødvendigt at finde nye veje til at hjælpe. 

 En længere Sanduko -rejse i februar / marts inkluderende arbejde i Kenya, Zimbab-
we og Sydafrika blev afsluttet med en hjemkomst her til Danmark lidt før tid grundet 
nedlukningen af grænserne og indstilling af flytrafik i Danmark, såvel som Kenya. 
Alt det som har med konkret nærvær og ophold hos vores samarbejdsskoler har 
naturligvis ikke siden været muligt. 

Men dette er i Sanduko - i et virtuelt samarbejde med vores samarbejdsskoler i Afrika 
- blevet afløst af en stor aktivitet med på anden vis at støtte og hjælpe ind i en ek-
strem alvorlig og dybt problematisk livssituation for skolerne.  Mange steder i Afrika 
ser vi med Covid19 krisen omfattende Lock Downs ind i en humanitær og finansiel 
krise af næsten ubegribelige dimensioner, som også beskrevet i Nyhedsbrev i marts/
april.  Det er en krise som lægger en yderligere problematik på mange af landene i 
Afrika, der allerede står med omfattende og komplekse problematikker: sult, fattig-
dom, klimaforandringer, angreb af græshoppesværme og ikke bæredygtige politiske 
og sundhedsmæssige samfundsforhold.  

I skrivende stund slut juni er der i alt siden første udbrud 15. marts i alt registreret 
knap 5000 corona smittede og 125 døde f.eks i Kenya. Men siden 15. marts har sam-
fundet - der i blandt skolerne - været lukket ned uden end klar melding om, hvornår 
der vil blive en åbning. En usikkerhed med uhyre tunge konsekvenser for millioner af 
fattige mennesker.  Som Kenyas Præsident Uhuru udtalte her i juni:  
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-  ” Der er ingen konsensus blandt eksperterne!  der findes ikke noget forkert eller 
rigtigt i valget mellem at holde fortsat lukket eller at åbne op. Begge er rigtige! så 
konklusionen er, at Kenya forbliver lukket! ”  

Denne fortsatte Lock Downs betyder sult, menneskelig nød, arbejdsløshed og 
yderligere kollaps af landets finansielle struktur. Det opleves gennem vores kontakter 
som om en meget afgørende spredning af angst ind i et allerede ekstremt sårbart sam-
fund har taget over. På dagens officielle ”News” fra Kenya er der en video, hvor et 
forældrepar fra slummen ønsker at give deres 2 børn væk af sorg og bekymring over 
ikke at kunne give dem mad og dække deres behov - ;  og en video, hvor store dele af 
beboede slumområder uden varsel bliver revet ned af gravemaskiner.  Vi ser men-
nesker kl. 5 om morgenen vågne op og springe for livet med det, de kan samle af få 
ejendele inden det hele bliver jævnet med jorden. Det sker for at modvirke smitte-
spredning!!!!!  Vanskeligt er det for os helt at leve os ind i samfundsforhold, hvor der 
ikke kan være tillid til myndighederne. En 40 % stigning i slummen under corona af 
graviditeter hos de helt unge teenagepiger er markant og fortæller også sit eget stille, 
men dramatiske sprog om, hvad der er virkeligheden i slummen.  

Og her ved vi jo i Sanduko, at dette er virkeligheden, som de fleste af de 350 børn fra 
Mbagathiskolen, Rudolf Steinerskolen i Nairobi, er nødsaget til at færdes i 24 timer i 
døgnet lige nu uden skolegang. 
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STEINER SKOLERNE I ØSTAFRIKA  - SITUATIONEN LIGE NU 
Vi i Sanduko deltog for nylig i et 3 timers langt zoom-møde mellem kenyanske stein-
erskoler, der forsøger at planlægge efter, at skolerne kan genåbne langsomt evt. fra 
september, hvor en ny termin starter. Hvad der officielt er meldt ud som den første 
chance for genåbning. Dette er dog usikkert, da den officielle kurve for Covid19 
smittede er fortsat stigende. Vi har også deltaget i et Zoom-møde for repræsentanter 
fra steinerskolerne i det samlede Østafrika og her var der dog også gode nyheder med 
skolerne i Tanzania og på Zanzibar der kan genåbne per 1 juli. Også den lille steiner-
landsbyskole, som vi besøgte i marts i Zimbabwe er delvis åben. 

Men med de begyndende genåbninger ser vi scenarier, hvor der er brug for betydelige 
midler til at genstarte skolerne ud fra WHO´s og UNICEF´s restriktioner. De fleste af 
skolernes nuværende sanitetsforhold vil have store mangler med hensyn til vand-
struktur, rengøringsniveau, samt mangel på alle de nødvendige værnemidler med den 
obligatoriske maske, sæbe, sprit osv. Flere steder varsles der om behov for enmands-
borde til alle elever, hvad der er et kæmpeprojekt for skoler, der i hele deres livstid 
kun har brugt ældre og slidte ”second hand ”møbler. Vi har i Sanduko forsøgt at være 
på forkant med disse behov og står bag et fundraising arbejde herhjemme for at skaffe 
de nødvendige økonomiske midler til steinerskolernes genåbninger. 

  

Alle skolerne i Østafrika melder om - ud fra situationen - rimeligt positive erfaringer 
med forsøg på virtuel undervisning af eleverne på afstand under nedlukninger. Men 
samtidig bliver den helt afgørende problemstilling tydelig, at langt i fra alle børnene 
har adgang til telefoner eller computere. Ej, heller er det nødvendigvis almindeligt, at 
lærerne har de nødvendige redskaber til god virtuel kontakt.  En donation fra en tysk 
organisation har f.eks. betydet at de 15 lærere på Mbagathiskolen , Rudolf Steiner-

 
Uganda, Tanzania og  Kenya – i vid 
udstrækning skoler for børn kommende fra de 
fattigste og mest underpriviligerede områder.  
Skolerne ”Sanduko” støtter er de såkaldte 
Rudolf Steiner Skoler, der er kendt verden over 
for deres pædagogik med en kunstneriske og 
håndværksmæssige approach ved siden af en 
intellektuel indlæring. Disse skoler, hvoraf der 
findes knap 2000 på verdensplan, har også 
vundet stor udbredelse i de afrikanske lande og 
har haft en overraskende stærk resonans ind i 
den afrikanske kultur. Disse skoler og 

skoleinitiativer omfatter ca. 15 forskellige skoler spredt i Østafrika. Alle skolerne er ud over 
at være repræsentanter for en stærk menneskelig og fremtidsrettet pædagogisk impuls også 
repræsentanter for en antroposofisk impuls i det afrikanske samfund. En udvikling der 
eksempelvis ses i en meget bæredygtig og stærk steinerpædagogisk læreruddannelse i 
regionen og en voksende udbredelse af og kundskab omkring det biodynamiske landbrug. 

Mange af disse skoler har akut behov for Covid19 – Nødhjælp. 

 

Formål med denne akutte nødhjælp  
Formålet med denne økonomisk nødhjælp er en sikring af 
fremtiden:  Ingen ved, hvornår skolerne åbner igen; men der er 
brug for nu at forberede den fremtidige åbning, for at den ikke skal 
blive katastrofal. Der er brug for generering af økonomiske midler 
til rådighed til en meget omfattende og krævende indsats for 
skolerne:   ekstra sund skolemad med basale fødevarer, ekstra 
hjælp til underernærede eller traumatiserede børn, omlægning af 
skolernes sanitære og hygiejniske forhold, omlægning af 
vandtilførsel og vanddistribution 
med ekstra vandtanke, 
vandhaner etc. ekstra rengøring, 
værnemidler til den daglige brug 

-  håndsprit m.m. , ekstra skolebustransport osv. Disse 
udfordringer vil indebære uoverskuelige økonomiske 
konsekvenser for disse ikke statsstøttede skoler, som i 
forvejen baserer deres drift på donationer fra Europa. Der 
forventes yderligere et stort underskud i skolernes 
indtægter i 2020, hvad der radikalt vil forværre den 
samlede situation. 

Som NGO er al arbejdsindsats i ”Sanduko” på frivillig basis, 
så økonomiske midler vil gå 100 % til Covid 19 Nødhjælp. 

 
Uganda, Tanzania og  Kenya – i vid 
udstrækning skoler for børn kommende fra de 
fattigste og mest underpriviligerede områder.  
Skolerne ”Sanduko” støtter er de såkaldte 
Rudolf Steiner Skoler, der er kendt verden over 
for deres pædagogik med en kunstneriske og 
håndværksmæssige approach ved siden af en 
intellektuel indlæring. Disse skoler, hvoraf der 
findes knap 2000 på verdensplan, har også 
vundet stor udbredelse i de afrikanske lande og 
har haft en overraskende stærk resonans ind i 
den afrikanske kultur. Disse skoler og 

skoleinitiativer omfatter ca. 15 forskellige skoler spredt i Østafrika. Alle skolerne er ud over 
at være repræsentanter for en stærk menneskelig og fremtidsrettet pædagogisk impuls også 
repræsentanter for en antroposofisk impuls i det afrikanske samfund. En udvikling der 
eksempelvis ses i en meget bæredygtig og stærk steinerpædagogisk læreruddannelse i 
regionen og en voksende udbredelse af og kundskab omkring det biodynamiske landbrug. 

Mange af disse skoler har akut behov for Covid19 – Nødhjælp. 

 

Formål med denne akutte nødhjælp  
Formålet med denne økonomisk nødhjælp er en sikring af 
fremtiden:  Ingen ved, hvornår skolerne åbner igen; men der er 
brug for nu at forberede den fremtidige åbning, for at den ikke skal 
blive katastrofal. Der er brug for generering af økonomiske midler 
til rådighed til en meget omfattende og krævende indsats for 
skolerne:   ekstra sund skolemad med basale fødevarer, ekstra 
hjælp til underernærede eller traumatiserede børn, omlægning af 
skolernes sanitære og hygiejniske forhold, omlægning af 
vandtilførsel og vanddistribution 
med ekstra vandtanke, 
vandhaner etc. ekstra rengøring, 
værnemidler til den daglige brug 

-  håndsprit m.m. , ekstra skolebustransport osv. Disse 
udfordringer vil indebære uoverskuelige økonomiske 
konsekvenser for disse ikke statsstøttede skoler, som i 
forvejen baserer deres drift på donationer fra Europa. Der 
forventes yderligere et stort underskud i skolernes 
indtægter i 2020, hvad der radikalt vil forværre den 
samlede situation. 

Som NGO er al arbejdsindsats i ”Sanduko” på frivillig basis, 
så økonomiske midler vil gå 100 % til Covid 19 Nødhjælp. 

salaries to be sent to the banks.  There is work going on behind the scenes in the finance 
department, preparing for the audit of 2019 accounts.  
 
Work on the farm is important to continue, cows need to be fed and milked, hay is being collected 
from the field, greens are being collected for lunch and new plants are being transplanted from 
the nursery. Anthony, Joseph and Mutua are working hard with Francis Kilonzo who is overseeing 
the work.                                              

 

                                                                                        
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In another corner of the compound a parent who is a carpenter is mending the backs to our chairs 
which are then being varnished by a casual. 

4



skolen i Nairobi, netop nu har kunnet modtage en ny computer hver, som redskab til 
at kunne bevare og beskytte kontakter til familierne med muligheder for dette. Men 
mange af børn fra Mbagathiskolen, der jo som nævnt for størstedelen er børn fra un-
derpriviligerede og fattige familier, er ladt tilbage uden kontakt i slummen. Og man 
kan jo med stor bekymring tænke på, hvad det er for oplevelser, hvilke erfaringer og 
hvilke billeder der nu i disse mange måneder møder og former børnenes modtagelige 
sjæle. 

 

GODE INITIATIVER UNDER CORONA 
Steinerskolerne i Østafrika har i nedlukningsfasen, som altså fortsætter i Kenya, 
været meget skabende med nye tiltag. På skolen på Zanzibar har skolens æg-farm 
været af afgørende betydning for mulighed for at uddele mad til børn/forældre i de 
fattige områder. Her har lærerne taget rundt i de fattige områder med pakker med æg, 
sæbe, blyanter og papir.  På flere skoler i Uganda er de ældste klasser - med korrekt 
Corona- afstand - mødt op for at dyrke jorden omkring skolen, hvad der har betydet 

så stor en vækst, at de alle også har kunnet 
hjembringe planter til dyrkning i deres egne 
fattige og øde sand beboelsesområder. 

På en af skolerne er en hel acre blevet be-
plantet med græs, der igen har giver foder til 
skolens mange køer og igen mere mælk til 
uddeling. Produktion af mundbind, så alle 
elever har kunnet modtage et, har været et 
succesfyldt initiativ i Uganda. Produktion af 
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sæbe m.m. har også været aktiviteter på flere af skolerne. 

Skolerne i Østafrika lever jo under forskellige vilkår med forskellige forældreklientel, 
nogle har ikke haft skolepengebetaling fra forældre og har måttet reducere lønninger 
betydeligt, andre har måttet nedsætte skolepengebetalingen, - alle forventer et i bud-
gettet uforudsigeligt tab i indtægter. Den lille Steinerskole i Nanyuki, lidt nord for 
Nairobi har modtaget en stor donation til støtte fra en dansk Steinerskole, hvor belø-
bet er kanaliseret gennem Sanduko. 

MBAGATHISKOLEN – RUDOLF STEINER SKOLEN I NAIROBI  
Mbagathiskolen er som mange gange nævnt vores 
base i arbejdet i Sanduko og det står altid som den 
meget afgørende og bærende ”moderskolen” for 
hele Østafrika´s steinerskolebevægelse. Derfor også 
et par ord yderligere omkring den. 

Vi i Sanduko er meget taknemmelige for alle de 
mange donationer vi har og fortsat modtager bl.a. til 
vores Nødhjælpsindsamling til mad til de mange ud-
satte familier på Mbagathiskolen, i Nairobi. Hele 
nødhjælps -projektet med kasserne med basis-føde-
varer, der på ugebasis kan hentes på skolen fungerer 
vældig godt. Det betyder rigtig meget også for 
skolens lærere og samlede stab, som oplever en so-
cial varme og værdighed ved at deres skole har 
overskud til at kunne hjælpe i denne for familierne 
meget trængte nødsituation.  

Som en del af Mbagathiskolens fundraising- og sponsorteam arbejder vi i Sanduko 
med flere store fundraisings projekter omkring finansielle midler til dækning af om-
fattende udgifter ved genåbning, som kommer til at ske med mange restriktioner, dels 
ud fra Who og Unicef, men også ud fra en stærk kenyansk myndig styring af landet. 
Vi arbejder ligeledes med et netop opsat stort Renoverings-projekt, der indebærer en 
total gennemrenovering af Mbagathiskolens bygninger udført nu under nedlukn-
ingskrisen. De første bygninger er helt tilbage til opstarten af skolen i 1979 og trods 
løbende vedligeholdelse over alle årene er det meget evident og synbart, at der nu er 
behov for en egentlig renovering for at bevare bygningerne gennem de næste mange 
år. Der er jo et hårdt slid på Mbagathiskolen med dens 350 børn, dens store 
boardingafdeling, og dens rolle som vært for den steinerpædagogiske uddannelse i 
Østafrika, samt for store konferencer for mange af Afrikas lande. At denne renovering 
kan finde sted nu, mens skolen er lukket for børnene, vil være meget hensigtsmæssig 
for arbejdet, og samtidigbidrage til at holde samfundshjulene i gang ved brug af 
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faglærte, såvel som ufaglærte arbejdere, hvoraf rigtig mange står i en arbejd-
sløshedssituation uden hjælp lige nu. Det nødvendige beløb for renoveringen er på 
5.5 millioner K.sh., altså omkring 325.000 kr. 

  

Med tankerne på børnenes tilbagevenden er der mange spørgsmål? hvad vil der ske, 
hvad vil der være behov for, hvilken tilstand vil børnene være i, når de som første 
mulighed vender tilbage til 1.september? Underernærede børn, børn der ikke har fået 
dækket deres fysiske behov, men også børn der har levet under megen angst.  Den 
hele situation er meget uvis! Mange af skolens børn var jo allerede før Covid19 
meget sårbare børn, hjemløse, forældreløse og med traumer fra ubærlige livsforhold 
under opvækst.  Vi imødeser ved genåbning et scenarie, hvor der vil være betydelig 
behov for ekstra støtte og hjælp på hele det menneskelige område, ekstra lær-
erkræfter, ekstra sund mad, ekstra hjælp til skoleuniformer og sko, ekstra til skolebus-
transport , alt det som de fattige forældre ikke vil kunne støtte. Mange private skoler 
er bukket under økonomisk i corona tiden, så der vil givet vis også være en stor efter-
spørgsel om nye elev-optagelser på skolen. 

Men der er håb! der er meget håb midt i hele Covid19 krisen!  Alle – lærere og hele 
den øvrige stab, vil stå  klar til med varme og professionalitet at modtage børnene – 
og arbejde menneskeligt og pædagogisk videre med børnene. Men der vil endnu mere 
en tidligere være behov for sponsorer til at muliggøre børnenes skolegang med de 
kendte sponsorater i Sanduko på 220 kr. månedligt, enten for et navn givent barn eller 
uden, at der er sat navn på men med præcis samme virkning, at et barn kan få en 
værdig og givende skolegang. 
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Vi har mange sponsorer i Sanduko, hvad vi værdsætter rigtig meget. Et sted mellem 
6o og 100 børn vil ved skolestart stå uden sponsorer til at betale for deres skolegang. 
Et sponsorat har en afgørende virkning på et barns skæbne og liv.  

Her tre svar på ofte stillet spørgsmål omkring det at blive sponsor:   

•Et sponsorat kan til en hver tid stoppes, når man som sponsor ønsker det. 

•Vejledende sats for et sponsorat er 220 kr månedligt. 

•Et sponsorat kan gøres fradragsberettiget i Sanduko. 

•Hele sponsorbeløbet går 100% til formålet. 

Venligst kontakt Clara Ussing for nærmere omkring sponsorering:     
sanduko@mail.tele.dk 
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MEDLEMSKAB 

For 200 kr indbetalt på Sandukos konto i Merkur:    8401 - 1502717 kan du blive medlem af vores 
forening og på afgørende vis være med til at støtte vores steinerskolehjælpearbejde.  Alt arbejde i 
Sanduko har i alle årene, og også nu sket på frivillig basis uden løn.  Kontingentet går til vores hele 
administration og muliggør alle vores aktiviteter. Alle andre donationer går 100 % til skoleprojek-
terne.  

MOBILE PAY 

Bemærk at vi har fået et Mobile Pay nummer i Sanduko : 62 24 22 

Med varm og hjertelig tak for alle de forskellige donationer og bidrag -  som er givet til vores arbe-
jde i de forløbne måneder  - ønsker vi jer en rigtig god og lys sommer !  

Vi er tilbage med nyhedsbrev igen i august. 

For Sanduko 

Clara Ussing 
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TIL MEDLEMMER AF SANDUKO

Grundet den særlige Covid 19 – krisesituation er vores 
Årsmøde i Sanduko skubbet fra maj til september.

Alle medlemmer af  Sanduko indbydes derfor til 
foreningens årsmøde på 
Steiner Skolen , Sukkertoppen 4 , Vejle.

 Tirsdag den 1. september   kl. 19.

Årsmødet vil, som det plejer, være helt kort og formelt.  
Dagsordnen på mødet følger vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Drøftelse af foreningens virke.
4. Indkomne forslag.
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisorer.
8. Eventuelt.

Vi beder om forhåndstilmelding til mødet på e-mail :   
sanduko@mail.tele.dk 

De bedste hilsner 

f. Sanduko 
Clara Ussing


