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Kære alle medlemmer af Sanduko, sponsorer og andre interesserede
I det sidste nyhedsbrev omkring advent 2017 beskrev vi detaljeret en særlig
økonomisk situation på Mbagathiskolen, Rudolf Steinerskolen i Nairobi, Kenya. En
økonomisk belastet situation med manglende sponsorer til at betale skolepenge for
de mange ekstremt fattige børn, manglende driftsøkonomi til under
tørkekatastrofen i Kenya at kunne give børnene deres daglige måltid varm mad på
skolen og en manglende mulighed for at løfte de i forvejen meget små lønninger i
forhold til en omsiggribende og faretruende inflation.
I januar blev der holdt et 3-dages møde mellem Mbagathiskolen, Sanduko og de to
tyske hjælpeorganisationer, der sammen med Sanduko mest omfattende støtter
Mbagathiskolen økonomisk, Freunde der Erziehungskunst, Berlin og Zukunftstiftung,
Bochum. Formålet med mødet var at finde en ny bæredygtig og langsigtet strategi
for at stabilisere og fremtidssikre skolens økonomiske fundament.
Som tidligere beskrevet er det en kolossal udfordring, at skolens hele sociale og
pædagogiske fundament er at være en skole for børn fra underpriviligerede familier,
der ikke kan betale skolepenge, når skolen samtidig ikke modtager statsstøtte fra
den kenyanske regering. Men på mødet blev det stærkt og entydigt bekræftet, at
denne hele ide med at bringe denne særlige pædagogik ud til underpriviligerede
børn måtte fastholdes trods de økonomiske udfordringer, det giver. Samtidig var vi

os meget bevidst omkring konsekvensen af denne fastholdelse for lærere og
medarbejdere på skolen: lave lønninger der kun i mindre grad løfter livsniveauet op
over de underpriviligerede familier, som skolen er for. En gennemsnitsløn for en
lærer ligger på omkring 4000 kr. månedligt for en af skolens øvrige ansatte i
boarding, køkken, farm osv. er lønningen på det halve. Det er svært at sammenligne
med vores lønningsniveauer herhjemme, husleje osv. er meget mindre, men måske
giver det en retning at tænke på, at priser på alle almindelige husholdnings-og
fødevarer i de store supermarkeder er ofte tæt ved vores priser herhjemme. Mange
af lærerne på skolen må supplere deres lønninger, eksempelvis sælger én lærer
bananer på markedet hver morgen fra kl. 4, en anden syr tasker og sko og kører
knallerttaxakørsel i weekenderne op og ned af de støvede jordveje.
Men tilbage til mødet i januar: Flere forskelligartede initiativer til nye veje for at
skaffe flere økonomiske midler til skolen blev drøftet og besluttet – initiativer lokalt i
Kenya, men først og fremmest initiativer i Europa og USA.
Et af disse initiativer er dette på en måde meget nærliggende, men samtidig meget
afgørende at finde mange flere sponsorer til at betale skolepenge for børnene.
Finde flere mennesker, der på en eller anden måde, vil være med til at løfte denne
situation og være med til at give sin andel ind i den tredje verdens menneskers
problematikker og udfordringer.
Den type af sponsorering som vi først og fremmest vil promovere er den såkaldte:
”Sponsorèr en hel skole”. Vi vedhæfter den udarbejdede appel til brug for at finde
nye sponsorer, der således vil betale månedlige almene bidrag til børnenes
skolepenge. Det er altså ikke èt bestemt barn man forpligtiger sig til at betale for,
men det samlede skolepengebeløb og dermed hele skolen og, at man også
tilsvarende som sponsor vil blive opdateret om den samlede skole. Som det også
fremgår af teksten i appellen ønsker vi, at styrke markedsføringer af netop denne
type sponsorering, som administrativt er enklere, men som samtidig er social
overfor børnene, idet de ikke behøver at bekymre sig om, om de har en sponsor og
hvem det er osv. Det er skolen der får det højere skolepengebeløb ind i driften. Og
dermed hele tiden kan sikre optag af de fattige børn. Denne form for sponsorering
må nok også siges at være mere uforpligtende som sponsor, hvis man af forskellige
grunde ønsker at ophøre med at betale. Det skal dog også understreges, at vi i

Sanduko fortsætter med muligheden for at sponsorere et navngivent barn på
Mbagathiskolen.Denne form for sponsorering er naturligvis også meget værdsat.
Det vi vil spørge jer Sanduko-medlemmer og Sanduko-sponsorer om er, om I vil
sprede denne appel til familie, venner og arbejdskollegaer og på den måde være
med til at løfte en stor opgave. Sanduko sender årligt omkring 200.000 kr i rene
sponsorpenge til Mbagathiskolen; hvis alle vores sponsorer kunne finde en sponsor
mere kunne dette beløb fordobles, hvad der ville betyde rigtig meget.
Så har I mod på at gøre en indsats med ved at sprede budskabet i den vedhæftede
appel at finde en ny sponsor til ”Sponsorèr en hel skole” vil det være en enorm
hjælp ! Fortæl en ven eller et familiemedlem at en donation på 220 kr. per måned
kan gøre en afgørende forskel for et afrikansk barns liv: gøre det muligt for barnet at
få en uddannelse, der kan løfte dets menneskelige og samfundsmæssige fremtid.
Det fastsatte skolepengebeløb på de 220 kr. går 100 % til formålet. Beløbet dækker
ca. halvdelen af skolepenge for et barn i en måned. Beløbene kan samtidig gøres
fradragsberettigede gennem Merkur Fonden.
Så altså! en stor og hjertelig tak, hvis I har mod og kræfter til at finde en ny sponsor
til Mbagathiskolen ! og være med til sammen med rigtig mange andre at gøre dette
skoleinitiativ bæredygtigt !
Bedste hilsner
For Sanduko
Clara Ussing

På appellen er alle data nævnt nederst, de skrives også her nedenfor for
overblikkets skyld :
Ønsker du at blive sponsor kontakt Clara Ussing på :
sanduko@mail.tele.dk
Indbetalingsdata :
Sandukos konto i Merkur : 8401-1502717

Ved indbetaling oplys : ”Sponsorèr en hel skole- Mbagathi”, samt dit /jeres navn og
e-mailadresse.
Ønskes beløbet fradragsberettiget anvendes :
Merkurfonden : 8401 – 1017906
Husk her også at opgive CPR-Nummer.
Sanduko modtager ingen oplysninger om den enkelte indbetaling fra Merkurfonden,
send derfor en mail til sanduko@mail.tele.dk med oplysning om formål –
”Sponsorèr en hel skole-Mbagathi” , beløb og navn. Herved kan vi sikre, at beløbene
bliver anvendt 100 % til det rigtige formål.

