
 

 1 Kære alle sponsorer i Sanduko, 

Nyhedsbrev september 2020 

”Der er en sprække i alt, -  det er der, hvor lyset kan komme ind”, synger 
Leonhard Cohen i sin kendte sang. Covid19 krisen har lagt sin mørke skygge 
over mange menneskers skæbner verden over, men jeres støtte og alle de 
mange små som store donationer har betydet håb og lys til mange børn og 
voksne i Afrika og har skabt meget mod hos de mennesker, der her står midt 
i tunge situationer.  Læs seneste nyt fra Afrikas Steinerskoler, og støt ind-
samlingen til nye skolesko og skoleuniformer til Mbagathi Skolens fattige 
børn, når de igen starter skole efter Covid19 nedlukningens ophør januar 
2021. På billedet ses tydeligt den benovelse og glæde en stor gul kasse med 
nye skolesko kan betyde for et fattigt barn.   
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Kære alle sponsorer i Sanduko,  
medlemmer af Sanduko og alle interesserede. 

 

Her følger en ny opdatering omkring Sanduko´s hjælpearbejde i Afrika: 

Som beskrevet i Nyhedsbrevet i juni er det en meget speciel situation, som 
Steinerskolerne i Afrika står i. Vores samarbejdskontakter er i Sydafrika og 
Zimbabwe, men først og fremmest i de tre Østafrika lande – Tanzania, Uganda 
og Kenya, med et særligt fokus på Kenya. 

 

 

 
 

Aktuel situation på den store Mbagati-Skole, 
Rudolf Steiner Skolen i Nairobi.  

Ofte har vi beskrevet denne skoles position som moderskole for al steiner-sko-
leudvikling i Østafrika. Også i hele denne Covid19 situation har det været af-
gørende vigtigt for Sanduko at støtte denne skole med alle dens 340 fattige 
børn hovedsageligt fra underprivilegerede familier. Vi har ladet dette nyheds-
brev indeholde mange foto fra Mbagathi-Skolens hverdag lige nu; de taler sik-
kert et tydeligere sprog end mange ord om, hvordan situationen er, men er 

En skole uden børn under Covid19 Nedlukningen - Mbagathiskolen ” 
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også et vidnesbyrd om en stor vilje til at få meget positivt ud af en overordentlig 
vanskelig situation. 

Alle skoler i Kenya blev efter regeringsdirektiv lukket den 16 marts efter de 
første tilfælde af Covid 19 – infektion var påvist i Kenya. Dermed måtte også 
Mbagathi- Skolen lukke ned. Endnu her i  september, er alle kenyanske skoler 
lukkede. Der er meldt meget strenge og omfattende restriktioner og direktiver 
ud fra den kenyanske regering for en åbning januar 2021; åbningstidspunktet 
indebærer, at alle børn i Kenya skal gå et helt skoleår om. Nedlukningen i marts 
var som her i Europa et totalt overraskende indgreb. Men da meldingen kom i 
Kenya om, at skolerne først ville åbne til januar, kom det som et chok, der 
pludselig gjorde kampen til en kamp om skolernes overlevelse. Den fortsatte 
nedlukning krævede nye strategier og resurser menneskeligt, praktisk og øko-
nomisk for skolerne. Den langvarige nedlukning må betragtes som en stærkt 
traumatiserende situation for Mbagathi-Skolens mange børn fra Nairobis slum-
områder. Tragediens omfang er svær at beskrive: sult, underernæring, vold 
overfor børnene, vold mellem forældre, kriminalitet, stærkt voksende antal af 
graviditeter hos helt unge piger er blot nogle af de fysiske og psyko-sociale 
konsekvenser nedlukningen kan have for børnene i slummen. 

 I slutningen af august meldte WHO ud, at nedlukningerne af skolerne i Kenya 
måtte ophøre grundet disse forhold for millioner af børn.  Men ind til videre er 
situationen uændret. 

Den store indsamling i Sanduko gennem foråret ”Covid 19 EMERGENCY 
FOOD FOR FAMILIES”, som stadig er aktiv og som ind til nu har samlet en 
donation på 141.000 kr., giver fortsat skolen mulighed for den dag i dag at yde 
madnødhjælp til skolens mange familier i slummen. 

 

 

 
Madnødhjælpskasser fra Sanduko hentes på Mbagathi Skolen 
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Som nævnt i tidligere Nyhedsbreve har disse donationer fra mange forskellige 
mennesker i Danmark betydet en afgørende hjælp ind i en truet situation. Læ-
rerne på Mbagathi-Skolen udtrykker overfor Sanduko en stor taknemmelighed 
for denne livsafgørende hjælp til deres skolebørn´s familier. Underprivilege-
rede familier som har mistet al mulighed for indtægt gennem samfundets 
strenge Lock-Down. 

 

Glimt fra Børnenes hjem i slumområderne 
 

Trods de mange tunge perspektiver i Mbagathi-Skolens livsomstændigheder 
er dens drift bevaret i aktivitet og hele dens overlevelse sikret. Her har de 
mange sponsorpenge kommende fra de store europæiske hjælpeorganisatio-
ner, der står tættest på skolen været af afgørende betydning. Her kan nævnes 
Sanduko og også dens større søsterorganisationer, Freunde der Erziehungs-
kunst og Zukunftstiftung fra Tyskland, samt Accacia fra Schweiz, som hjælpe-
organisationer, der er tættest på. Det er disse skolepenge/sponsorater, der har 
holdt skolen og alle de bærende aktiviteter sammen, opretholdt de ansattes 
stillinger og gjort det muligt for lærerne hver eneste dag at arbejde med kon-
takten til og undervisningen af børnene gennem digital undervisning. Hvad der 
har været af afgørende betydning. Nogle af børnene har været meget svære 
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at nå, nemlig de børn i slummen, hvor forældrene ikke har telefoner. Men læ-
rerne har på anden måde bestræbt sig på med omsorg at nå disse børn.  

 

 
 

 
 

Sanduko har været en del af en meget aktiv fundraising under nedlukningen, 
for at sikre skolens overlevelse i driftområdet, for at samle donationer til en 
højst nødvendig renovering af skolebygningerne og for at kunne arbejde med 
en forberedelse af genåbningen af skolen med alle dens restriktioner. Efter 
restriktionerne skal der være en-mands borde, - en meter plads imellem alle 
elever betyder undervisning udenfor i enkle telte. Der er arbejdet med forbed-
ring af skolens vandinfrastruktur med opsætning af mange nye håndvaske 
m.m. Der er krav om et særskilt ”Første Hjælps Rum” på skolen, og en schwei-
zisk donation har givet midler til opførelse af rummet - et enkelt træhus imellem 
skolebygningerne.  Dette arbejde har ikke kun involveret skolens normale stab 

Lærere i gang med planlægning af digital undervisning 

Geografi og regning udført med fantasi i slummen 
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med arbejdere på grunden, men også arbejderne i skolekøkkenet, rengørings-
personale, børnehavelærere og ansatte i boardingen har ydet en stor indsats. 
Så trods fravær af børn har der med streng Covid19 afstand og mundbind væ-
ret en hektisk aktivitet på den store grund. Også farmen har kunnet føres videre 
med indtægter fra dyrkede grønsager og mælk fra køerne. 

 

 
 

Så, ja, det har været og er en tid fyldt af meget menneskelig angst og usikker-
hed grundet Covid19; men skolen har samtidig under disse tunge vilkår for-
mået at udvise stor fleksibilitet i at føre skolen konstruktivt og aktivt videre med 
store forbedringer for børnene som resultat. 

I skrivende stund ser det ud til at Corona-virussen endelig begynder at trække 
sig tilbage, og at infektionskurven i Kenya daler. Forhold, der selvfølgelig hele 
tiden er i bevægelse, og kan ændre sig hurtigt. Der er nu også et stort fokus 
fra myndighedernes side på, at skolerne er de eneste sikre tilflugtssteder for 
landets mange fattige børn i stærkt udfordrede situationer, og at der må ske 
noget. En løsning omkring at lade afgangsklasserne starte til november bliver 
drøftet. 

 

Fra de mange travle aktiviteter på Mbagathi Skolen under nedlukningen 
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INDSAMLING – Nye skolesko og skoleuniformer 

Men tilbage til børnene på forsiden med deres store gule æsker med nye sko-
lesko. Et skønt billede, der også fortæller om denne benovelse og glæde det 
kan give et fattigt barn at få nye skolesko. Når skolen starter igen vil alle de 
340 børn behøve nye skolesko og skoleuniformer.  

 

 
 
Alle vil være vokset ud af deres gamle skolesko og skoleuniformer, som i for-
vejen meget ofte var arvede fra søskende og meget slidte. I kan sikkert fore-
stille jer det: trøjer med lange tråde fra ærmerne, fordi de er ved at blive trevlet 
op af slitage, eller pigernes kjoleliv, der sidder alt for højt, bukserne, der er 

slidte og stumper under 
knæene, sokker, hvor 2 eller 
op til 10 tæer stikker ud! 
Mange af de fattige børn har 
også måttet bruge deres 
skoleuniform derhjemme nu 
gennem hele 2020 under 
nedlukningen, fordi de ikke 
har ejet andet tøj og sko…. 
Kun meget få forældre vil 
kunne betale for skoletøj 
selv. 

Nye skolesko og skoleuniformer bringer stor glæde , foto fra tidligere år. 
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Et par gode skolesko koster :  100 kr. 

Skolesko til 5 børn : 500 kr. 

Skolesko til 10 børn : 1000 kr. 

En skoleuniform med kjole eller bukser, skjorte, en sweater og sokker koster i 
alt : 150 kr. 

Et par skolesko og en skoleuniform koster i alt :  250 kr. 

Støt meget gerne denne indsamling mærket:   SKOLESKO OG SKOLEUNI-
FORMER  og giv et bidrag på : 

MobilePay : 622422  

Eller Merkurbanken : 8401-1502717 

 

Øvrige arbejdsfelter 

Ud over den tætte kontakt til Mbagathiskolen har vi i Sanduko arbejdet med i 
to arbejdsfelter muliggjort af Skype- eller Zoommøder: Arbejdet i ”East Africa 
Association for Waldorf-Steinerschools” og i arbejdsfeltet mellem de kenyan-
ske steinerskoler. De kenyanske steinerskoler er vidt forskellige med forskel-
lige økonomiske og kulturelle baggrunde. Der løber i øjeblikket en fælles fund-
raising kampagne til dækning af skolernes udgifter til genåbning. De aktuelle 
Covid19 forhold i de tre østafrikanske lande er ligeledes meget forskellige, ek-
sempelvis har skolerne i Tanzania været åbne siden juli med gennemførelse 
af mange Covid 19 restriktioner, bl.a. undervisning i formiddags – og eftermid-
dagshold. 

Sydafrika har været et af de lande, der på verdensplan har været meget hårdt 
ramt af Covid19, og de meget stramme nedlukninger af samfundet har haft 
uoverskuelige konsekvenser for et land, der allerede står med enorme økono-
miske og kulturelle udfordringer. Mon ikke mange også husker den nødsitua-
tion, der opstod i 2019, hvor hele Sydafrika var ramt af tørke og radikal mangel 
på vand også i storbyer som f.eks. Cape Town.  Sidste nyt er, at alle steiner-
skoler f.eks. i Cape Town nu i disse uger er ved langsomt at genåbne. Vores 
samarbejdspartner – den steinerpædagogiske læreruddannelsen –Centre for 
Creative Education – er også ved at starte op med de mange studerende i en 
rytme mellem virtuel og ”face to face” undervisning. 

 Centre for Creative Education står også for også en eurytmiuddannelse, hvor 
Sanduko er involveret i et projekt med at støtte en ung kvinde fra Tanzania til 



 

 9 

at få en eurytmiuddannelse, med henblik på, at hun kan undervise i eurytmi på 
steinerskolerne i Østafrika fremtidig. Hvad der vil være et afgørende skridt for 
skolerne. 

 

Sanduko Årsmøde – Sanduko initiativer 

Året 2020 med Covid 19 og alle dens konsekvenser har for Sanduko betydet 
et stort arbejdsmæssigt fokus på fundraising og pleje af vores netværk. Vores 
Årsmødet blev gennemført den 1.9. – med samtale netop omkring på den ene 
side taknemmelighed overfor vores mange trofaste støtter og bidrager og på 
den anden side ønsket om hele tiden at nå bredere ud med et stærkt budskab. 
Behovene for hjælp til den tredje verden – Afrika – kan kun blive større i de 
kommende år.  

Et tema, der blev drøftet, er Sanduko Foreningens behov for støttemedlemmer, 
der vil betale det årlige kontingent på 200 kr. Som vi mange gange har skrevet 
er kontingentet vores eneste bidrag til administration i en organisation, hvor 
øvrige donationer går 100 % målrettet til projekterne, og hvor vi som NGO ar-
bejder 100% frivilligt. Måtte dette være en meget venlig bøn om indbetaling af 
dette kontingent på vores Sanduko konto i Merkur: 8401 – 1502717 eller via 
MobilePay 622422. Mærk indbetalingen med: Kontingent 2020 

Sanduko har netop overført den store halvårlige portion af donationer kommet 
ind gennem sponsorater til Mbagathi- Skolen, og det kan ikke nok understre-
ges, hvor meget disse penge – hvor beløbet var næsten fordoblet siden sidste 
år - betyder.  Vi vil senere her i efteråret have en kampagne løbende for at 
finde nye sponsorer til de mange børn, der fortsat mangler. Måske I da vil 
hjælpe os med at finde nye blandt familie, kollegaer eller venner, materialet 
kommer senere, Vi forventer, at børnene på Mbagathi-Skolen vil vende tilbage 
til skolen med mange fysiske og psykiske ar efter Covid19 nedlukningen og 
planlægger at måtte sætte ind med ekstra mad, ekstra pleje, terapeutisk hjælp 
fra fagpersoner og dygtige, stærke lærere til at holde under og undervise alle 
Mbagathi-Skolens store skoleklasser med 30 -35 børn. 

Vi forventer ligeledes pres på Mbagathi-Skolen for optagelse af flere børn. Rig-
tig mange af Kenyas privatskoler er gået konkurs, som en konsekvens af ned-
lukningen. 

Men uanset senere kampagne kan du blive sponsor allerede nu og være med 
i dette globale støttefælleskab hen over verdensdele og være med til at mind-
ske Covid19 konsekvenserne i den hårdest ramte verdensdel. Sponsorbeløbet 
er fortsat 220 kr. om måneden for et barn på Mbagathi-Skolen og kan gennem 
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vores samarbejde med Merkurfonden gøres fradragsberettiget. Send en mail 
til: sanduko@mail.tele.dk 

Nyhedsbrevet er skrevet af Clara Ussing 

 

 

 
 

 

Et sponsorbarn derhjemme under Covid19 Nedlukningen 
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PRAKTISKE KORTE OPLYSNINGER  
– for yderligere send meget gerne en mail til sanduko@mail.tele.dk 

•Et sponsorat betaler skolepenge for et navngivet eller ikke navngivet barn 
efter eget ønske. 

•Vejledende sats for et sponsorat er 220 kr. månedligt. 

•Et sponsorat eller større donation kan gøres fradragsberettiget i Sanduko. 

•Alle sponsordonationer eller andre donationer går 100 % til formålet 

•Medlemskab i Sanduko opnås ved indbetaling af kontingent på Merkur 
Andelskasse : 8401-1502717  -  eller på Mobile Pay 622422 
 
 

 

 

 
 

De nye håndvaske vækker beundring hos farmens kalve 


