Beretning til generalforsamling 2015
Status
Vi kan igen i år se tilbage på et år, hvor vores indsamling er steget. I år var resultatet 110.000 kr.
Claus Vitus radioudsendelse var en af årets begivenheder, der medvirkende til denne stigning. Lyden af
Silole, som fortalte om NEC´s arbejde med at sikre pigernes skolegang, berørte mange mennesker. Helt
fremmede mennesker uden berøring til vores medlemmer har meldt sig ind. Flere medlemmer har sendt os
ekstra pengegaver.
Det har også betydet meget, at gruppen af stærke, hjælpsomme og foretagsomme medlemmer hele tiden
vokser, og at det myldrer med ideer.
Antal medlemmer
Vi er nu omkring 200 medlemmer (heraf 156, som havde betalt inden udgangen af 2014). Vi har et
gennemgående problem, at folk glemmer at betale kontingent, fordi det ikke går automatisk gennem
betalingsservice. Vi har overvejet at få en Mobil-pay på vores hjemmeside.
Hjemmesiden og mailkorrespondancen er stadig kernen i vores kontakt til medlemmerne.
Da vi hele tiden arbejder på, at støtteforeningens virke er transperant, ligger alle foreningens referater,
regnskaber og vedtægter også på hjemmesiden.
Arbejdet med at opdatere og udvikle hjemmesiden er blevet fordelt på flere personer. Men der er stadig
brug for flere kræfter til at holde hjemmesiden mere indbydende og informativ.
Heldigvis er vi stadig begunstiget af, at Magnus hjælper os med at udvikle hjemmesiden.
Vores facebookside er stadig et stedbarn som lever et alt for stille liv. Vi savner et eller flere medlemmer,
som bevæger sig frit på facebookmediet og som synes det er sjovt at ”være på” dagligt.

Aktiviteter i året der gik
Bestyrelsen har afholdt ni møder i 2014. Ud over bestyrelsesmøder arbejder vi i smågrupper med årets
øvrige aktiviteter.
Loppemarked på Frederiksberg Rådhusplads.
Vores årlige loppemarked på Frederiksberg er nu blevet en fast tradition. Men det er svært at kapre en
stadeplads på Frederiksberg Rådhusplads. Til vores store fortrydelse måtte vi tage til takke med
påskelørdag, som var den eneste dag med ledige stadepladser i foråret 2014. Det viste sig dog at være et
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heldigt valg, solen strålede og der kom mange mennesker, så vi havde en indtjening på 6500 kr. (ganske flot
på bare 6 timer).
CISU
Vi har stadig meget glæde af foreningens medlemskab af CISU. Et par af os har fulgt et par af CISU´s kurser
og informationsmøder. Vi har i år ansøgt CISU´s oplysningspulje om at dække rejseudgifter til et besøg af
Silole og to af de ældste piger i projektet.
Via CISU´s nyhedsbrev er vi blevet opmærksomme på muligheden for at ansøge Danida Fellowship Center
om, at Leonard Mpoke kan blive optaget på deres kursus, ”Effektivisering af støtte- og
hjælpeforanstaltninger i Civilsamfundet” i København. Leonard Mpoke tilhører den yngre generation af
Mpokefamilien. Han er uddannet i økonomi og regnskab og har arbejdet med Nenkashe i Kenya gennem de
sidste par år. Normalt retter den slags tilbud sig til store NGO-organisationer, men vores kontaktperson i
Danida Fellowship Center anbefalede os at søge. Desværre har vi netop modtaget et afslag på denne
ansøgning.
Støttefest
Den årlige støttefest blev afholdt i slutningen af september – i strålende sol. En stor tak til den store gruppe
af arbejdsomme hjælpere, uden dem ville vi have været ilde stedt. Heldigvis har vi fået en række rutiner
omkring støttefesten, som har gjort, at støttefesten blev afviklet meget lettere end de tidligere år. For
første gang fik vi afsluttet oprydningen i kirken allerede søndag aften. Vi skylder en særlig tak til den lille
ihærdige skare af hjælpere, som brugte lørdag aften og søndag på at kørte de sidste mange bil-læs af sted
til indsamlingen til Rumænien, til Mændenes Hjem og til Genbrugspladsen. Indsatsen på støttefesten blev
kronet med en samlet indtægt støttefesten på 36.600 kr.
Radioudsendelse
Som tidligere nævnt var vi så heldige, at Claus Vittus producerede endnu en radioudsendelse i forlængelse
af den der kom for et år siden. Radioudsendelsen blev hørt af mange og har givet os nye gode kontakter,
flere store pengegaver og en række nye medlemmer.
NEC i Kenya - 2014
Nenkashe, Kenya har gennem 2014 betalt skolegang, ophold og daglige fornødenheder for 39 piger og tre
drenge. 24 af pigerne er fordelt på fire forskellige primary schools og 11 piger er fordelt på seks forskellige
secondary schools. Fem af pigerne bor på et Safehouse med 65 piger, som alle er flygtet fra omskæring
eller tidligt ægteskab. NEC yder derudover omsorg (ikke økonomisk støtte) for en lille pige, der er anbragt i
en børneby for AIDS-ramte børn.
I år var fem piger færdige med grundskolen og klar til at starte i secondary school. To af pigerne kom fra en
skole for børn med forskellige handicap. Den ene af de to klarede ikke karakterkravene til en secondary
school i første omgang. Lige nu venter hun på at blive opereret i sine ben. Efter operationen vil NEC prøve
at finde en skole til hende. De tre øvrige piger havde fine karakterer og har fået plads på gode secondary
schools.
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Vi har lige fået meddelelse om, at to af de ældste piger desværre er droppet ud af skolen. Den ene er
droppet ud af første klasse i en secondary school. Hun har hele tiden haft svært ved at følge med, og lige nu
orker hun ikke at høre om skole. Den anden pige er blevet gravid og blev med det samme smidt ud af sin
kostskole. Lige nu bor hun hos sin mor mens Childrens Office prøver at finde et ”Mor-barn hjem” til hende.
NEC håber på at manden, som gjorde hende gravid, vil blive stillet til ansvar og måske straffet.
Begge de to piger ville have haft stor glæde af at kunne fortsætte på en vocational school, hvis en sådan
havde været til rådighed.
Forsoningsbesøg
NEC´s arbejde med at forsone forældre og deres døtre fortsætter. Besøgene har blandt andet ført til, at
Malels mor nu endelig har besøgt sin datter til forældredagen – og det har selvfølgelig gjort Malel lykkelig.
Arbejdet med at oprette en Vocationale school skrider langsomt fremad. Lige nu skal NEC bevise overfor
embedsmændene, at de er i stand til at indsamle penge selv. Derfor har der været afholdt et
indsamlingsevent.
Det er nu seks måneder siden, at den HIV-positive Nempiris på 8 år kom til Nyumbani Children's Home.
Nempiris har fået det meget bedre. Da hun ankom vejede hun knapt 10 kg. Nu har hun afsluttet sin
behandling for TB og har taget 10 kg på. Hun har det godt, men er meget stille. Hun går i skole på fuld tid og
taler nu swahili flydende. Hendes mormor ringer ofte til Silole for at høre, hvordan hun har det.
NEC har også to små piger på fire og fem år, som de ”holder øje med”, indtil de er blevet gamle nok til at
starte i skole. Deres far døde ved en trafikulykke og efterlod den meget fattige mor med 10 børn. NEC
regner med, at de to pige vil blive giftet bor meget tidligt, hvis de ikke bliver beskyttet.
Det årlige regnskab fra NEC, Kenya er desværre blevet forsinket på grund af sygdom. Så snart regnskabet
ankommer, vil vi skrive om det på hjemmesiden.

Nenkashe, Danmark, planer og ideer
Et af de områder vi tænker en del over er at sikre generationsskiftet i både NEC i Kenya og i Danmark
Da NEC i Danmark er en af hovedsponsorerne til NEC i Kenya, er det vigtigt at vi sikrer pigernes fortsatte
skolegang. Det vil sige, at pengestrømmen ikke pludselig falder væsentligt. Da mange af vore medlemmer
er ældre, arbejder vi på at hverve flere yngre medlemmer.
Et af vore aktiviteter i år er en oplysningsindsats for unge, støttet af CISU. I slutningen af april får vi besøg
fra Kenya af Silole Mpoke og af to ”Nenkashe-piger” fra en secondary school i Kenya. Formålet med besøget
er at lave en oplysningsindsats rette, imod unge mennesker og at knytte bånd mellem unge i Danmark og i
Kenya. CISU imødekom vores ansøgning på 14.500 kr., og derudover har et af vore medlemmer besluttet at
støtte oplysningsindsatsen med 10.000 kr.
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Ansøgningen til Danida Fellowship om at Leonard Mpoke kom på kursus her i Danmark er en anden måde
at sikre, at den unge generation i NEC i Kenya bliver ”klædt på” til de danske krav til en hjælpeorganisation.
Desværre imødekom Danida ikke hans ansøgning.
Man kunne også forestille sig en mere fremadrettet strategi for, hvordan vi kan få nærmere kontakt med
den yngre generation i Kenya. Man kunne for eksempel forestille sig, at to fra NEC´s unge generation, f.eks.
Cathy Reson Sindiyo og Leonard Mpoke, på sigt kommer til Danmark og deltager enten i et CISU kursus, en
CISU-rådgivning eller et Danida Fellowship kursus.
Et andet eksempel kunne være at sende en af vore unge fra NEC i Danmark til Kenya i et samarbejde med
CISU. For eksempel ville NEC´s kasserer Christina Widenman kunne udnytte sin store viden fra sit arbejde i
Mozambique.
Vi har også intentioner om at knytte nærmere kontakt til en større dansk NGO-organisation, f.eks. Afrika
Kontakt. Afrika Kontakt er en landsdækkende udviklingsorganisation, som består af grupper, der i
samarbejde med græsrødder i Afrika arbejder for en verden med social og økonomisk retfærdighed for alle,
og hvor alle har lige rettigheder og friheder.
Øvrige planer for 2015
Loppemarked på Frederiksberg Rådhusplads finder sted lørdag den 13. juni 2015.
Miniloppemarked i Vanløse lørdag den 25. april 2015.
Datoen for årets Støttefest bliver enten lørdag den 26. 9. eller lørdag den 3. 10. 2015.
Lige nu arbejder vi på at støttefesten kan afholdes på Borups Højskole. Vi har dog svært ved at beslutte at
slippe vores gode samarbejde med Nathanaels Kirken, som har givet os husly til alle vore tidligere
støttefester.
At holde støttefesten på Borups Højskole, åbner nogle nye muligheder for at lave en række forskellige
workshops og særlige tilbud, som forhåbentlig vil kunne tiltrække flere og nye besøgende til støttefesten.
Men det vil også kræve kræver en helt anden struktur og mange flere hjælpere.
-

og hermed overgiver jeg min beretning til Generalforsamlingen.
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