Sanduko
Sanduko

Nyhedsbrev
2007
– 08
Nyhedsbrev vinter
vinter 2014
/ 15

!

Sanduko
ForeningSanduko
for internationalt

Forening for internationalt
Waldorfpædagogisk
hjælpearbejde
Waldorfpædagogisk hjælpearbejde
Ibækvej 202 7100 Vejle

Ibækvej 202
7100 sanduko@mail.tele.dk
Vejle
tlf.: 7583 7330 Email:

www.sanduko.dk
tlf.: 7583 7330
Email: sanduko@mail.tele.dk

www.sanduko.dk
1

KÆRE MEDLEMMER AF SANDUKO OG ANDRE
INTERESSEREDE
Med dette nyhedsbrev vil vi ønske alle Sanduko´s medlemmer, Sanduko
´s sponsorer og bidragsydere en rigtig god adventstid, en glædelig jul og
et godt nytår. En varm og hjertelig tak for dette års støtte, menneskeligt
som økonomisk. Sanduko kan se tilbage på endnu et arbejdsår, hvor det
har været muligt for os gennem Jeres bidrag og Jeres trofasthed overfor
arbejdet i Sanduko at kunne yde en afgørende indsats for skoleudvikling
for underpriviligerede børn i Afrika. Stor tak til alle.
Her følger Nyhedsbrev med beskrivelser af arbejdsfelter i Sanduko fra
det forgangne år. Alle foto er fra udvekslings-projektet med Mila Zetu .

ET HØJDEPUNKT I DET ØSTAFRIKANSKE ARBEJDE
– Påsken 2014:
Den indiske vise Maratma Gandhi sagde engang ordene : ”Be the
change You want to see ” – Eller i en lidt forlænget dansk version :
”Vær selv i dag den forandring du ønsker ske i morgen ! ”
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Dette var en af de mange tanker, der blev bevæget i den store
konference, der blev holdt på Mbagathi-skolen i Nairobi i Kenya over
påsken 2014. Konferencen var en såkaldt antroposofisk konference med
temaet : ”Balance in Life ”. Med udgangspunkt i Rudolf Steiners
menneskekundskab omkring menneskets ydre som indre udvikling og
samfundets sociale opbygning ud fra denne, blev temaet balance i livet
belyst gennem foredrag, samtalegrupper og workshops. De omkring
125 deltagere i konferencen var en broget og livlig forsamling af
mennesker på tværs af kulturer og lande. Konferencen var for den
østafrikanske region, og der var repræsentanter fra alle steinerskolerne
og steinerskoleinitiativerne i Uganda, Tanzania og Kenya – ; rigtig
mange var steinerlærere, men også forældre og andre medarbejdere fra
skolerne tog del i konferencen. Foredragsholderne kom bl.a. fra Indien,
Sydafrika, Schweiz og i denne gruppe kan også nævnes Troels Ussing
fra Sanduko.
Menneskelig indre udvikling er på en sådan konference tydeligvis et
tema, der på alle måder optager os moderne mennesker, netop på tværs
af globalt og kulturelt hjemsted. Hvor står vi i dag som mennesker ?
hvad er vores individuelle udviklings-spørgsmål ? Hvad er vores næste
skridt i livet vi står midt i ? men netop også, hvad er de almenmenneskelige indre udfordringer, vi står med som aktive moderne
mennesker, der ønsker at stå inde i en menneskelig bevidsthedsudvikling. Hele det pædagogiske område med steinerpædagogikken og
dens store mulighed for udvikling af nye, brugbare evner i samfundet
hos børn og unge var selvfølgelig et centralt tema på konferencen.
Konferencen blev som nævnt holdt over påsketiden og hele den
universielle kristne grundtanke om menneskets forvandlingsmuligheder - smerten som forvandles til livskraft og opstandelse – blev
en del af konferencens indhold. Spændende er det her at sidde sammen
med muslimer, forskellige kristne, forskellige andre religioner og
samtidig opleve, at der er et fælles afsæt for alles handlinger og
forståelse i det universielt kristne.
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I samtalegrupper og workshops var der livlig diskussion og udveksling.
Mange af de unge afrikanske lærere er bemærkelsesværdigt og
beundringsværdigt meget kraftfulde, og mange udtrykker sig på en lang
mere selvbevidst og velformuleret måde, end vi ofte kan opleve det i
Europa blandt unge. Måske hænger det sammen med mange afrikaneres
hjertelige og åbne måde at stille sig ind i sammenhænge på. Hos mange
af de unge steinerlærere lever der en stor entusiasme for hele den indre
udviklingsvej med skoling af sig selv, som lever i Rudolf Steiner
antroposofi.

Mon ikke alle havde en større gnist af livsmod i sig, da de forlod
konferencen , end da de kom ? Noget var sket i deltagerne, og et
menneskeligt fællesskab var igen blevet bekræftet i Østafrika.
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En konference som denne bliver altid som en del af en afrikansk kultur
åbnet og afsluttet meget officielt, med prominente gæster, der holder
åbnings- og afslutningstalen. Denne gang var det senatoren for hele
Østafrika, der kom i sort jakkesæt, hvid skjorte og slips og med
bevæbnede vagter. Under afslutningen blev det østafrikanske flag, der
havde vejet over konferencen, omhyggeligt rullet sammen, og under
alles bevågenhed blev det givet videre til det land, der skal være vært
for den næste steinerpædagogiske konference i regionen.
I dette tilfælde var det Uganda, der modtog flaget. Den næste store
konference, der finder sted for steinerskolerne i Østafrika, bliver i
begyndelsen af januar 2015. Denne konference bliver en pædagogisk
konference og kommer til at finde sted i Kampala i Uganda, hvor en af
landets største steinerinspirerede offentlige skoler ligger.
Alle disse konferencer, der finder sted hvert år forberedes af den
tidligere ofte omtalte ”East Africa Committee”, hvor der sidder
repræsentanter fra alle Steiner Skolerne i de tre lande i Østafrika –
Kenya, Uganda og Tanzania, samt Troels Ussing fra Sanduko. Alle
overordnede spørgsmål for Østafrika besluttes i kommite og alt
samarbejde mellem de tre lande koordineres ud fra denne meget aktive
og disciplinerede arbejds- og initiativgruppe. Gruppen er samtidig
Sammen-slutningen af skolerne , den såkaldte ”East African
Association for Waldorf -Steiner Education”, der er godkendt officielt
af landenes undervisningsministerier.
Sanduko´s bidrag ind i hele dette samarbejde er også meget konkret,
f.eks sponsorerer vi ved konferencer bustransport af de mange lærere
fra Uganda og Tanzania til Kenya, vi sponsorere ofte maden ved
konferencerne og gør det også gennem sponsorering af transport muligt
for de tre østafrikanske lande at sende repræsentanter til de 2-3 årlige
møder i East African Committee.
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TEACHER TRAINING – LÆRERUDDANNELSE i ØSTAFRIKA
Som en hel afgørende og bærende faktor i arbejdet i Østafrika står den
meget velfungerende 3-årige deltidslæreruddannelsen, som finder sted
på Mbagathi-skolen, Rudolf Steiner Skolen i Nairobi. I 16 år- siden
opstart - er denne uddannelse blevet formet og givet af de to pionerer
Ann Scharfman og Peter van Alphen, der hele tiden under lidt skiftende
forhold har haft deres base i læreruddannelsen i Cape Town i SydAfrika ”Centre for Creative Education”. Sidste nye initiativ omkring
denne læreruddannelse i Nairobi er en overbygningsuddannelse kaldet ”
Advanced Training”, som har som formål at videreuddanne den nu
efterhånden store gruppe af erfarne steinerlærere i hele Østafrika. De to
omtalte pionerlærere Ann og Peter må grundet alder inden for de
kommende år trække sig tilbage, og der arbejdes i ”East Africa
Committee” på at have meget veluddannede lokale østafrikanske lærere
til at kunne tage over. Læreruddannelserne i Nairobi – den tre-årige
grunduddannelse og Advanced Training - er godkendt med certificat fra
Pædagogisk Sektion på Goetheanum, hvilket de afrikanske lærere
lægger meget vægt på.
Sanduko bidrager økonomisk til at en af de kenyanske børnehavelærere,
Silvia Njaki, kan få en Master Degree ved den Steinerpædagogiske
Lærerhøjskole i Oslo , - en uddannelse der er nødvendig for, at hun kan
være en af de bærende, af de kenyanske myndigheder godkendte
kræfter, i Teacher Trainingen i Nairobi.
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UDVEKSLINGSPROJEKT – TURNÉ med ” MILA ZETU”
I maj måned stod Sanduko for et stort og festligt udvekslingsprojekt.
Tre afrikanske lærere fra Mbagathiskolen i Nairobi kom til Danmark på
en tre-ugers musik-turné, hvor de besøgte steinerskolerne i Silkeborg,
Skanderborg, Vejle, Roskilde og endeligt det store helsepædagogiske
hjem Marjatta ved Tappernøje. De tre lærere – Lawrence, Komora og
Mutua – er professionelt uddannede dansere og musikere og udgør
trioen Mila Zetu. Det var med stor varme, kraft og entusiasme, at de
rundt om på skolerne stod for flere dages dans – og musikworkshop
med efterfølgende opførelser for forældre og offentlighed. De
forskellige steder blev der også tid til Mila Zetu´s egne koncertopførelser. Alle steder blev der skabt fantastiske oplevelser
musikmæssigt og også menneskeligt. Det var et stort organisatorisk og
logistisk projekt for Sanduko med en planlægning over et år. ”Kazi
Kubwa” som afrikanerne sagde om det på swahili, betydende : ”Big
job” !!!
En stor glæde var det, at Sanduko kunne sende en donation på omkring
30.000 d.kr. til Mbagathiskolen som rent overskud på turnéen.
De tre afrikanere mødte her i Danmark overalt stor varme og spredte
selv det samme; - selv også i Billund Lufthavn, hvor de med bunker af
overvægt af bagage, trommer og store strengeinstrumenter kom
helskindet igennem bagagecheck efter at have givet en improviseret og
til alles jubel afrikansk ”lufthavnskoncert”. Den oplevelse, der prægede
sig mest ind hos de tre, var efter deres udsagn koncerten på Marjatta for
alle de udviklingshæmmede beboere !
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ENDA – MØDE
De europæiske steinerskole- hjælpeorganisationer, her i blandt
Sanduko, mødes til årlige orienterings- og samarbejdsmøder. I år var
mødet i Jârna i Sverige i februar; mødet 2015 er i februar i Basel.
Mange millioner doneres hvert år samlet fra organisationerne i Europa
til en hastigt voksende steiner-skoleudvikling over hele verden. Specielt
bemærkelses-værdigt er den hastigt omsiggribende udvikling i Kina,
hvor der ud over en del skoler og lærerseminarier eksempelvis findes
over 300 børnehavegrupper skudt op som resultat af en ekstrem hurtig
udvikling. Udviklingen må givetvis ses som en bevægelse imod hele
den kinesiske moderne kultur med enebarnet med stort fokus i familien,
den intellektuelle, meget tidlige indlæring for børnene i det kinesiske
strenge skolesystem og det enorme pres om uddannelse, karriere og
økonomisk status , der ligger på de unge.
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ANTROPOSOFI I AFRIKA
Bemærkelsesværdigt er det at se den ganske inderlige og voksende
forståelse, der vokser frem især på steinerskolerne i Nairobi for
antroposofien. Troels Ussing fra Sanduko har gennem længere tid
arbejdet opbyggende med studiekredse og workshops omkring den
antroposofiske fordybelse og meditationsvej, og møder her en stor
interesse og optagethed hos deltagerne. Nogen gange kan det synes som
om, at der er stærkere og andre muligheder for fordybelsesarbejde i
Afrika end her i Europa, hvor vi givetvis har en mere intellektuel og
tankemæssig tilgang til et indre spirituelt arbejde. Spændende bliver det
at følge denne udvikling videre i Afrika.

FRA SKOLEINITIATIVERNE
Alle skoleinitiativerne i Østafrika har hver deres udviklings-spørgsmål
og udfordringer..her kan blot nævnes et par stykker :
Nairobi Waldorf School, den skole der ligger tættest på Nairobi centrum
i et lidt mere velstillet område, kan ikke længere leje det stykke jord,
hvor de har drevet skole de sidste 20 år, og skolen har gennem længere
tid søgt efter et nyt stykke land. Grundet den økonomiske vækst og
rivende udvikling, der generelt har været i Kenya i de sidste år, er
priserne for land steget enormt og det stykke land som er blevet fundet
til at bygge ny skole på koster et større millionbeløb. Sanduko vil
sammen med andre hjælpeorganisationer afdække muligheder for at
finde økonomiske midler til købet.
Mbagathiskolen har fortsat et meget stort og voksende behov for
sponsorer til at betale skolepengene for skolens 320 elever, der alle
kommer fra underpriviligerede familier. Det er sjove, glade,
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opfindsomme og aktive børn vi møder på skolen, men klart er det også,
at deres familier står i den tunge og menneskeligt stærkt belastende
kamp for at skaffe sig de daglige fornødenheder for at kunne eksisterer.
Vi modtager meget gerne og med taknemmelighed nye tilmeldinger til
at blive sponsor. Behovet er meget stort; Mbagathiskolen´s økonomi er i
de kommende år afhængig af et højere samlet sponsorbidrag fra
organisationer, så er du / I interesserede så findes alle praktiske
oplysninger vedrørende sponsorering bag i dette nyhedsbrev. Kontakt os
også gerne ved spørgsmål.
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ET SÆRLIGT TILBUD
Vi har i Sanduko modtaget et særligt tilbud fra en af vores sponsorer,
som vi her med glæde formidler videre. Denne sponsor stiller sit
sommerhus i første klitrække på Rømø til rådighed således, at man kan
leje det, og lejeindtægten vil blive doneret til Sanduko. Skulle nogen
være interesseret kontakt da Dorte Nielsen direkte via mail :
dorlsen@mail.dk eller tlf. 61287478.

AFRIKANSKE DUKKER
Caroline Mwatabu – forældre på Mbagathiskolen – syr de fineste
afrikanske dukker, som vi køber og sælger videre i Sanduko. Dukkerne
er små ”afrikanere” med afrikansk hår og tøj af det traditionelle
masaiistof. Overskud går 100 % ubeskåret til Mbagathiskolen. Kontakt
os gerne ved ønske om køb. Pris er mellem 125 – 175 kr.
Nyhedsbrevet er skrevet af Clara Ussing
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
BLIV MEDLEM AF SANDUKO
Medlems -kontingent for 2015 er på 200 kr. årligt. Kontingentet går
målrettet til administration. Alle andre bidrag går 100 % til formålene.
…………………………………………………………………………
TILMELDINGSBLANKET
Navn :
Adresse :
Mailadresse :
Telefon :
Dato :
Underskrift :
Blanketten indsendes til Sanduko, Ibækvej 202, 7100 Vejle
Beløbet indsættes på Sandukos konto i Merkur : 8401 – 1502717.
Mærk tydeligt indbetalingen med dit navn , og du er registreret som
medlem.
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BLIV SPONSOR I SANDUKO
I Sanduko kan man sponsorere børns skolegang med et fast månedligt beløb :
A. Beløbet dækker skolepenge for et enkelt navngivet barn ved
Mbagathiskolen i Nairobi i Kenya. Som sponsor modtager man
information omkring og foto af barnet , samt en årlig opdatering.
Minimumsbeløb ved denne form for sponsorering er 210 kr. pr.
måned.
B. Beløbet dækker almene skolepenge for børn ved Mbagathiskolen i
Nairobi i Kenya. Her bliver man opdateret omkring den samlede
skole gennem nyhedsbreve. Beløb fastsættes efter eget ønske.
Vejledende sats er 210 kr. pr. måned.
De månedlige bidrag indbetales på Sandukos konto i Merkur : 8401 –
1502717. Mærk tydeligt indbetalingen med Jeres navn og adresse.
Ønskes beløbene fradragsberettigede indbetales de i stedet til Merkurfonden .
Se afsnittet : Mulighed for bidrag med skattefradrag.
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TILMELDINGSBLANKET
Navn :
Adresse :
Mailadresse :
Telefon :

Månedsbidrag, anfør beløb :

Startdato :
Sponsoreringstype A. eller B. :
Dato :
Underskrift :

Blanket sendes til Sanduko, Ibækvej 202, 7100 Vejle
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MULIGHED FOR BIDRAG – MED SKATTEFRADRAG
Giv en fradragsberettiget julegave eller målrettet donation til Sanduko’s
hjælpearbejde.
Sanduko har indgået en aftale med Merkurfonden i Ålborg.
Merkurfonden er godkendt i henhold til Ligningsloven § 8 a, hvilket
indebærer at bidrag indbetalt til Merkurfonden kan fratrækkes i den
skattepligtige indkomst.
Fradrag for gaver udgør maksimalt kr. 14.500 pr. år. Ægtefæller kan
hver fratrække kr. 14.500.
Fradraget giver en skattebesparelse på i øjeblikket ca. 33 % . Ved en
gave på 14.500 kr. kan der spares ca. kr. 4.800 i skat.
Ved at udnytte muligheden for skattefradrag kan allerede påtagne
gaveydelser forhøjes uden, at det koster gavegiver mere. Gaver på kr.
2.400 kan således løftes til 3.600, og gaver på 3.600 løftes til 5.400
uden at gaveydelsen efter skat bliver større.
Indbetalingen af et månedligt eller enkeltstående bidrag kan ske til
Merkur, Vesterbrogade 40, 1620 København V på konto nr. : 8401 –
1017906
Indbetalingen kan kun ske ved overførsel fra eget pengeinstitut til
Merkur Fonden. Husk at anføre navn og personnummer for at opnå
fradrag.
Ved spørgsmål kan Peer Jøker i Sanduko kontaktes på 86 81 20 80 eller
40 37 24 72.
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