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Kære medlemmer af Sanduko.
- HVORLEDES KAN VI ALLE I FÆLLESSKAB HJÆLPE
MED TIL AT GØRE VERDEN MERE BÆREDYGTIG OG
MENNESKELIG ? På en ganske almindelig onsdag i efteråret møder man på
forsiden af en af de store danske dagblade et stærkt
foruroligende kæmpefoto : en ung afrikansk pige –
nærfotograferet, nærmest liggende i en stol - med forvreden
ansigt, skelende tomme øjne og med arme og ben hængende
ledeløst fortabt. Og den store overskrift gør det klart, at dette
blot er et af de mange ofre for den vestlige verdens
medicinforsøg i Afrika.
Der er ikke beskrevet mange fakta; men mon ikke alle læsere i
et glimt krymper sig ved at repræsentere den vestlige verden
med en videnskab, der arbejder sig frem med stormskridt og
stor dygtighed, men ofte virker uden en egentlig moral eller
menneskelig etik ?
Men læseren blader videre i avisen forbi de store tiltrækkende
helsides annoncer fra ”Magasin`s” nye trendafdeling med
designertøj . ” Kom tæt på stjernerne ” er overskriften , men
det er ikke alle vi menneskers skønne fælles stjernehimmel, der
menes, men glamourøs klædte fotomodeller, der på et foto
vises i fotografernes stærke blitzlys.
Og blader man videre, er der på efterfølgende side foto fra en
fortvivlet situation i Uganda, hvor der er store oversvømmelser
forårsaget af klimaforandringer : en mor med hendes tre børn
sidder inde i et lille skur med ryggen op mod væggen og med
benene strakt tomt og håbløst lige ud på gulvet, fødderne
pegende tomt opad. De kan ingen vegne komme på grund af
oversvømmelser …..kan kun vente og sulte lige som de mange
andre tusinder, der lider samme skæbne i de små isolerede
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landsbyer….og imens stiger volden og antallet af overgreb på
børn og kvinder. Igen afdækkes der ikke mange fakta i artiklen.
Men hvad er det egentlige problem med disse billeder og
skildringer fra den tredje verden i medierne ? er det da ikke
blot godt at blive bekendt med verdens problemer ? er det ikke
godt løbende at få bygget en bevidsthed og en viden om
Afrikas eller andre verdensdeles situation op ?
Problemet ligger måske i, at billederne og skildringerne alle
kun taler til vores medlidenhed og medynk og selv i en vis grad
bygger på sentimentalitet . De vil have os til at synes, at det er
forfærdeligt - hvad vi jo også gør - men der skabes ingen
impuls eller kraft til at tage sin del af ansvaret og broderligt
finde veje til at hjælpe. Snarere tværtimod , en stille opgivende
følelse af intet at kunne gøre indfinder sig hos læseren sammen
med en følelse af afstand til de mennesker, det konkret handler
om. En vag trækken på skuldre …”åh, de stakler”… er, hvad
der kan mobiliseres.
Og man søger måske lidt flugt i Magasin-reklamens
drømmeverden.
Men interessant kunne det være at lave et tankeeksperiment : at
søge se sagen for eksempel fra Afrikas side ! Den systematiske
nedbrydning af markedsmulighederne i Afrika ved dumpning
af tonsvis af billige varer fra den vestlige verden … kaffe ,
sukker …..en lang række af varer kan nævnes. Når
klimaændringer bringer ekstrem tørke eller oversvømmelser,
ja, så er det klart, at det er den vestlige verdens co2 udslip, der
er årsagen . Medicinforsøgene….billige secondhand-varer, der
nærmest pumpes ind og ødelægger handel og kultur… politisk
tøven og polemik, når der er brug for hjælp fra FN eller
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Sikkerhedsrådet i borgerkrige, magtovertagelser af tvivlsomme
regimer m.m. i de afrikanske lande.
Der trækkes et spor af en gennemgribende kynisme fra den
vestlige verdens side, som den sentimentale medynk, som
medierne fremkalder, står i stærk kontrast til.
Men kan vi finde nye veje til i stedet for sentimental medynk
eller beregnende kynisme at skabe ligeværdige fællesskaber,
hvor mennesker sammen ud fra deres forskellige kvaliteter og
kulturer kan løse de store globale og menneskelige opgaver, vi
akut og fremtidigt står over for ? Kan vi skabe fællesskaber ud
fra hinandens styrkesider ?
Kan vi sammen gøre verden mere bæredygtig og menneskelig
?
I menneskemøder skabes disse fællesskaber , her skal beskrives
to sådanne møder : Amos Mwangi Machari , lærer på Rudolf
Steiner Skolen Mbagathi i Nairobi og Mary Sharon Wambui ,
elev på den samme skole. ( Interviewene er fra oktober 07)
Amos er 31 år og kenyaner, født i et af Nairobis værste og
største slumkvarterer Dandora. Som ganske ung uddannet
statsskolelærer var det overordentlig svært for Amos at få et
tilstrækkeligt lønnet lærerarbejde til, at han kunne leve og
komme over sultegrænsen selv. For næsten ingen løn
underviste han store sammenlagte klasser med over 200 elever
og
rummende
ligeså
mange
store
menneskelige
problemstillinger som elever. I stor nød og ad krogede veje
hørte han om Steiner-Skolen i Nairobi og søgte en stilling der
med mulighed for at deltage i den waldorfpædagogiske
læreruddannelse. ”Hvis man som lærer gennem sin
undervisning kan bringe noget latent og potentielt til live i
barnet, så er undervisningen lykkedes”, udtaler Amos , ”stoffet
må skabes og få liv i læreren selv først for, at denne proces kan
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finde sted og blive levende i barnet”. ”Og i denne proces i
barnet skabes fremtiden for Kenya, ja, for hele verden”,
beskriver Amos. ”At bygge sammenhænge mellem kulturer og
lande og at se os alle som ligeværdige mennesker, der kan leve
sig ind i hinandens forhold, det er den væsentlige opgave i al
undervisning” udtaler Amos videre. Og Amos fortæller , hvor
stort et indtryk det har gjort på ham at høre en af de første
amerikanske astronauter udtale sig: ”Jeg tog ud i rummet som
mekaniker, men kom tilbage til jorden som et menneske”.
At udvikle det alment menneskelige, følelsen af at være
menneske er blevet kerneopgaven for Amos i hans
pædagogiske arbejde.
” Og mon ikke det også er en fælles opgave for os alle”,
udtrykker han.
Mary Sharon er 15 år og går i 9-klasse på Steiner- Skolen.
Besøger man skolen gør Mary Sharon et stærkt menneskeligt
indtryk. Hun er der altid, idet hun uden forældre bor i skolens
boardingafdeling. Altid hjælpsom, rolig og tilstede. Hun kom i
3-klasse fra en skole, som hun kun husker for overfyldte
klasser, strenghed og prygl. Hendes mor døde, da Mary Sharon
var lille, og hendes far er formodentlig i fængsel. ”Det eneste
gode, jeg husker fra min barndom, er, når jeg som helt lille
legede uden for hytten sammen med de andre børn og i ler og
med grene og sten byggede små landsbyer med dyr og
mennesker”. ”Da legede vi, at det hele var levende og var os
selv. Der lærte vi at være mennesker ”. ”Det har jeg også lært
på skolen her ”.
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FRA SANDUKOS ARBEJDE OG VIRKE
SPAR ENERGI – PROJEKTET GIVER PENGE TIL
SANDUKO
Energitjenesten i Kolding har opstartet et større
energispareprogram, der indtil nu involverer en lang række af
butikker og virksomheder i Kolding/ Vejle området. ENERGI
TIL AFRIKA hedder projektet, og under sloganet ”Vores
omtanke – Deres skolegang” opfordrer Energitjenesten
virksomheder til at indgå i et spareprogram, hvor værdien af
den beregnede sparede energi går til Sandukos arbejde på
Mbagathi-skolen, Rudolf Steiner-Skolen i Nairobi. Pengene
kanaliseres gennem Merkurfonden videre til Sanduko.
Energitjenesten laver energitjek af virksomhederne og udregner
den potentielle besparelse ved ændret energi. Et par eksempler
kan her gives: slukkes lyset udenfor butiksindgangen ved
dagslys giver det en besparelse, der dækker skolepenge for tre
børn i en måned på skolen, og udskiftning af pærer i
butiksvinduer til energieffektive pærer svarer i en forretning til
skolepenge og undervisningsmateriel til fem børn i en måned.
Princippet i spareprogrammet er, at virksomhederne giver dette
sparede beløb til Afrika. Vi er i Sanduko enormt glade for at
være blevet valgt til at modtage pengene i dette projekt og
glæder os til at se, hvorledes projektet vil vokse igennem 2008.
En anden gevinst ved projektet er en ret stor medieomtale, og
der har allerede været arrangeret flere presse-”eventer”.
PROJEKT - SPONSORER EN HEL SKOLE
Sanduko har siden start fulgt de mere traditionelle
hjælpeorganisationers fremgangsmåde ved at opfordre til at
sponsorere et enkelt navngivent sponsorbarn, som man så, om
man ønsker det, kan følge og være i kontakt med. I de senere år
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har vi sideløbende med denne sponsormulighed opfordret
stærkt til en anden sponsorform, hvor man som sponsor giver
lignende månedlige bidrag, men nu til almene skolepenge til
skolerne, - bidrag, som kommer børnene samlet til gode.
Denne sidste mulighed vil vi i Sanduko stærkt prioriterer som
et projekt igennem 2008 : ”SPONSORER EN HEL SKOLE.”
Vælger man denne sponsoreringsmodel, vil man som sponsor
ikke have forbindelse til et enkelt barn , men vil i stedet
løbende kunne følge et skoleinitiativ og dets udvikling.
Tanken, bag at støtte skolevirksomheden som sådan, er en ide
om at være med til at støtte menneskelige initiativer og gøre
dem bæredygtige ved sit bidrag. At man ved at give sit bidrag
kan give mulighed for at en waldorf-pædagogisk virksomhed
kan finde sted gennem lærere og mennesker, der stiller sig til
rådighed i en anden del af verden, hvor økonomien ikke er
bæredygtig uden hjælp udefra. Waldorfpædagogikken arbejder
i sin kerne med at give børn og unge en ikke materiel
tankegang , men snarere en måde at tænke på, der kan rumme
flere dimensioner af virkeligheden. Arbejder på at skabe unge,
der har hjertevarme og dialogevne. Vil man støtte at en sådan
menneskelig udvikling kan finde sted overalt i verden – og
give håb for en fælles løsning af de store problemer vi globalt
og menneskeligt er fælles om ?
I første omgang kan man bidrage på denne måde til Mbagathiskolen i Nairobi, hvis situation bliver beskrevet senere i
Nyhedsbrevet . Så altså ” SPONSORER EN HEL
MBAGATHI-SKOLE”.
Selvfølgelig vil vi fortsætte med muligheden for sponsorer til
stadigvæk at kunne tilmelde sig at sponsorere et enkelt barn og
er naturligvis også meget glade for at kunne formidle
kontakten. Ligeledes taknemmelig for de mange sponsorer der
allerede støtter på denne måde.
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ARBEJDET I ØST-AFRIKA
Det waldorfpædagogiske arbejde i Øst-Afrika kan på alle
måder siges at være inde i en stærk og god udvikling. Skolerne
i Uganda, Tanzania og Kenya er i vækst og konsolideres mere
og mere. En væsentlig faktor i denne sunde udvikling er
tilstedeværelsen af den waldorfpædagogiske læreruddannelse,
der som bekendt fra tidligere Nyhedsbreve finder sted på
Mbagathiskolen under ledelse af Peter Van Alphen fra Centre
For Creative Education i Cape Town. En anden faktor er det
koordinerende og impulsgivende samarbejde, der finder sted i
samarbejdsorganet for de østafrikanske skoler ”East-African
Committee” – et organ med repræsentanter fra alle skolerne ,
samt Troels Ussing fra Sanduko. Komiteen et eksempel på ,
hvorledes menneskelige initiativer kan vokse, når et
samarbejde rigtig bliver aktivt og finder sin form.
Men alle skoleinitiativerne står med store udfordringer af
pædagogisk-menneskelig, men ikke mindst også af økonomisk
karakter. Til alle små som store skridt kræves der et omfattende
løbende fund-raisingsarbejde, som det som lærer på en skole
kan være overordentligt svært at få overskud og kræfter til. En
del af den hjælp som vi fra Sandukos side yder er også en
hjælp til at opbygge gode procedure og ledelsesforhold på
skolerne for at understøtte udviklingsmulighederne.
Komiteen står med planlægningen af to store konferencer for
Østafrika : en pædagogisk lærerkonference februar 2008 , samt
en større konference påsken 2009. En mulig tematik for denne
sidste konference er de store globale spørgsmål vi alle verden
over stiller os omkring vores jord og fremtiden. En plan er om
muligt at få den ledende kenyanske politiker Wangari Maathai
til at deltage med bidrag på konferencen. Wangari Maathai er
verdenskendt for sit modige arbejde for bæredygtigt miljø – et
arbejde, der også i nogle år sendte hende i fængsel - men som
hun i 2004 modtog Nobel Fredsprisen for.
Side 9

Side 10

MBAGATHI-SKOLEN
I februar 07, da vi i Sanduko besøgte Mbagathi-skolen, Rudolf
Steiner-skolen i Nairobi, var der godt 100 elever. En helt
ekstraordinær tilstrømning af elever har siden fundet sted, og
da vi igen var der i oktober, var skolen vokset til over 200
elever og med en stopfyldt børnehavegruppe på 38 børn. Også
den nærliggende børnehave i Rongai var steget til 20 børn.
I denne nye vækstperiode har der løbende måttet nye ting til ,
helt praktisk med nye skeer, tallerkner, gryder, skoleborde,
bænke osv., men den ældgamle skolebus er også med hjælp fra
forskellige organisationer, heriblandt også Sanduko, blevet
udskiftet med 2 nye busser , en med plads til 14 børn og en
med plads til 48 børn. Busserne kører nu i fast pendulfart op og
ned af de skrumplede jordveje og vidner stolt om en skole i
udvikling. Flere nye unge kenyanske lærere er kommet til der,
hvor klasser er blevet delt på grund af størrelse – og det synes
næsten som et mirakel, at der hele tiden dukker unge
engagerede lærere op, der med det samme knytter sig til
waldorfpædagogikken og som ved siden af det pædagogiske
arbejde med børnene gennemfører den waldorfpædagogiske
læreruddannelse.
Men også langt større og omfattende udviklingsskridt drøftede
vi med skolen, da vi deltog i deres udviklingsmøder i oktober.
I begyndelsen af 2009 skal der stå to nye klasseværelser klar,
en fordobling af boarding-bygningerne skal bygges og samtidig
planlægges en opførelse af et nyt stort overdækket verandaområde med køkken og spiseplads til de ca. 250 børn og
voksne, der spiser på skolen hver dag. Det store veranda
område skal også tjene til sociale formål ved fester,
konferencer m.m..
Det er store økonomiske midler der er brug for, og alt skal
finansieres udefra, bl.a. gennem den tyske regering via
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”Freunde der Erziehungskunst”, samt en svensk fond, som
Sanduko er i kontakt med. Peer Jøker fra Sanduko fører fortsat
skolens økonomi .
Det, der selvfølgelig er den store udfordring i de økonomiske
sammenhænge, er, at alle skolens børn kommer fra ekstremt
fattige lokale familier uden mulighed for at betale skolepenge
eller blot bidrage lidt til skolen drift. Skolen optager
uafhængigt af økonomi alle børn ; men står selvfølgelig med
opgaven bagefter at finansiere deres skolegang og at finde
sponsorer til at bidrage. Så der er netop nu et enormt stort
behov for nye sponsorer, der med et månedligt bidrag, vil støtte
alle de nye børns skolegang. Og her er det selvfølgelig, at vores
før omtalte projekt : STØT EN HEL SKOLE – kommer ind.
Interesserede henvises her til den vedlagte tilmeldingsblanket.
WALDORF – NETWORKING
Det internationale samarbejde mellem de europæiske waldorfhjælpeorganisationer - ”Waldorf-Networking” – styrkes
gennem disse år og viser sig ofte enormt effektivt og smidigt i
forhold til alle de hundredevis af waldorfinitiativer, der verden
over beder om økonomisk hjælp. I efteråret 2007 gav alle de
europæiske hjælpeorganisationer, herunder Sanduko, deres
økonomiske bidrag til at en erfaren waldorflærer fra Holland
kan hjælpe et helt år på en township-skole i Johannesburg. Et
lille, men godt eksempel på et samarbejde, hvor alle
organisationer alt efter størrelse og kapacitet giver, hvad der er
muligt, og sammenlagt lykkes projektet så.
I februar deltager Sanduko igen i de europæiske
hjælpeorganisationers årlige weekend-møde, denne gang i
Amsterdam.
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JULEGAVE – MULIGHED FOR FRADRAGSBERETTIGET
BIDRAG
Vi minder om, at der i Sanduko er mulighed for at give en
julegave. Den vil være meget velkommen, og den kan gøres
fradragsberettiget.
Det maksimale fradragsberettigede beløb er 13.600 kr. I dette
tilfælde skal der indbetales 14.100 kr., idet de første 500 kr.for
alle beløb ikke er fradragsberettigede.
Indbetaling af fradragsberettigede bidrag kan ske til :
Merkurfonden
Bispensgade 16
9000 Ålborg
Kontonr.: 8401 – 101 7906
Husk! Mærk disse indbetalinger til Merkurfonden med :
SANDUKO.
Ønskes beløbet målrettet anvendt til et bestemt projekt i
Sandukos arbejde, anføre det ligeledes.
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JULEHILSEN
HERMED ØNSKER BESTYRELSEN I SANDUKO ALLE
VORE MEDLEMMER EN RIGTIG GLÆDELIG JUL OG ET
GODT NYTÅR – MED STOR OG HJERTELIG TAK FOR
DE MANGE BIDRAG VI HAR MODTAGET I ÅRETS LØB
TIL VORES HJÆLPEARBEJDE. OGSÅ EN VARM TAK
FOR DEN INSPIRERENDE INTERESSE OG STØTTE VI
ALTID MØDER OVERFOR VORE PROJEKTER OG
INITIATIVER.
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ALMENE PRAKTISKE OPLYSNINGER
KONTINGENT
Kontingent for medlemskab i Sanduko er 175 kr. årligt; dog
500 kr. årligt for institutioner.
Kontingentet er målrettet til administration ; dog har det
gennem årene vist sig muligt også at lade en væsentlig del af
disse penge gå direkte til projekterne.
INDBETALINGER – ALMENE BIDRAG
Det er muligt at indbetale fradragsberettigede bidrag til
Sanduko. Disse bidrag indbetales til:
Merkurfonden
Bispensgade 16
9000 Ålborg
Kontonr.: 8401 _ 1017906
Husk ! Mærk disse indbetalinger Til Merkurfonden med:
SANDUKO. Ønskes beløbet målrettet anvendt til et bestemt
projekt, anføres dette ligeledes.
Alle andre indbetalinger end de fradragsberettigede indbetales
til Sandukos egen konto i Merkur :
Kontonr. : 8401 – 1502717
Anfør også ved disse bidrag om de er almene, eller om de
ønskes målrettet til et projekt.
SPONSORERING
Vedrørende sponsorering : anvend vedlagte sponsorblanket
Nyhedsbrevet er skrevet af Clara Ussing
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