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RUDOLF STEINER SKOLEN i NAIROBI i KENYA
GIV ET MÅNEDLIGT BELØB PÅ 220 kr.
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Skolegang med maske og afstand

Der er meget håb hos skolebørnene lige nu, hvor Mbagathi Skolen
igen trinvis genåbner efter den lange Covid-19 Nedlukning. Efter 8
måneder, hvor det ekstremt udsatte liv i slumområderne har været
dagligdagens dystre, men uundgåelige livsomstændighed for 80 %
af skolens 340 børn. Nu er den tid forhåbentlig forbi. Nu kan en ny
hverdag endelig begynde. I første omgang for 5. og 9. klasse. Senere vil næste fase af genåbningen med resten af klasserne finde sted
– endnu er dato for dette officielt ikke sat, idet den første genåbningsfase desværre blev fulgt af en kraftig stigning i Kenya af
Covid19 smitten. For børnene er det afgørende, at slumområdernes
ørkesløshed snart kan blive erstattes med menneskelig tryghed,
gode sunde måltider med mad fra skolens landbrug og rene skoleomgivelser på en stor grund fyldt af træer og stor biodiversitet.
Derfor er der - trods de mange Covid19 restriktioner i skolen - lys i
børnenes øjne, når de første nu endelig kommer ”hjem” til skolen
igen.

Pandemien har haft og har ødelæggende
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sponsorer til børnene; - mennesker
der vil betale de 220 kr som det koster månedligt i skolepenge for et
barns skolegang. Pandemien har
endnu engang gjort det nærværende,
at vi lever i en global verden. Den har
ramt os alle. Vi må nu alle under vidt
forskellige livsvilkår finde livet, der går
videre for os selv under pandemien.
Men for mange har det givet vis også
vækket forståelsen for, at mange
mennesker verden over lever under
ekstreme vilkår, og at
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VI KAN HJÆLPE OG VORES
HJÆLP ER AFGØRENDE.

Den første samling med 5.og 9. klasse

• Et sponsorat i Sanduko er på 220 kr månedligt for et barns skolegang
• Der kan skabes kontakt til barnet om ønsket
• Et sponsorat kan til en hver tid opsiges efter ønske
• Et sponsorat kan gøres fradragsberettiget
Kontakt os i Sanduko på: sanduko@mail.tele.dk for yderligere information eller aftale.
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