Beretning til generalforsamlingen i 2018
Status
Det er nu 7 år siden at en lille gruppe sundhedsplejersker stiftede Støtteforeningen. Siden er vi
blevet 187 medlemmer og 78 "Venner til Nenkashe".
Støtteforeningen er så heldige at have en stor skare af hjælpere, og uden dem havde vi ikke klaret
årets vigtige indsamlingsarrangementer. Både støttefesten og loppemarkedet kræver at vi er
mange om arbejdet. Men det er klart at den største arbejdsindsats hviler på medlemmerne af
bestyrelsen. Vi er selvfølgelig også afhængige af vores trofaste medlemsskare. Medlemmernes
årlige betaling af kontingent er en vigtig basis for vores arbejde. Endelig kan vi også glæde os over
en trofast flok af gavmilde gavegivere, som trofast har hjulpet os og har fyldt auktion og lotteri til
vores støttefest hvert år.
Bestyrelsen har fordelt de faste opgaver mellem sig; regnskab, kontakt til medlemmer,
hjemmeside m.m. og koordinere arbejdet på bestyrelsesmøderne i årets løb. Derudover har vi
afholdt en række møder omkring planlægning og afholdelse af den årlige støttefest.
Gennem de senere år har vi arbejdet på at rekruttere unge medlemmer til foreningen. Nu nyder vi,
at vi har den første lille start på en gruppe aktive unge i støtteforeningen, dels som medhjælpere
ved arrangementer, dels som hjælp i bestyrelsen, med hjemmesiden, med Facebook og dels som
samarbejdspartnere i vores kontakt med CISU og "Verdens Bedste Nyheder".
De penge vi samler ind kommer fra kontingentet, gaver fra medlemmer og fra faste månedlige
beløb fra et stigende antal medlemmer. Det største beløb kommer dog fra indtægterne fra
støttefest og loppemarked.
Pengene går ubeskåret til skolegang og uddannelse for de 31 piger, som er under Nenkashes
vinger; til uniformer, bøger, skolepenge, et årligt seminar for pigerne og forsoningsbesøg til deres
forældre. Støtteforeningen giver ikke penge til skolebygninger eller til drift og indretning af skoler.
Aktiviteter i de forløbne 12 måneder.
Foreningens "Loppegruppe" startede forårets aktiviteter med et loppemarked ved Frederiksberg
Rådhus den 20. maj. På trods af et meget omskifteligt vejr, havde vi et fint salg. Heldigvis har
loppegruppen mange hjælpere. Det er en stor hjælp når der skal slæbes og godt for salget, fordi
det liv omkring stadet tiltrækker købere. Hvidovre Gymnasium giver stadig husly til alle
"loppetingene", og det er vi meget taknemmelige for.
Efterårets store begivenhed, Støttefesten, blev igen i år afholdt i Johan Borups Højskoles smukke
og velfungerende lokaler. Vi startede tidligt med planlægningen, og havde fået mere rutine, så
mange ting var lettere, men uden de 30 hjælpere og alle donatorerne havde vi ikke fået et
overskud på 50.000 kr. Det viste sig senere, at det var den sidste gang, at vi kunne benytte de
dejlige lokaler gratis.
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Året har også haft sine udfordringer, især omkring Indsamlingsnævnets regler, som det tog tid at
sætte sig ind i og som har givet os en masse besvær med vores bank. Problemerne er løst, men det
er et ekstra lag af bureaukrati, som vi tillige betaler et årligt gebyr på 1100 kr for!
Den største udfordring har dog været, at vi ventede på svar fra Johan Borups Højskole i 4 måneder
før vi fandt ud af, at de formentlig ikke længere har mulighed for at låne deres lokaler ud gratis. I
ventetiden fik vi tid til at tænke os om en ekstra gang, og konklusionen er blevet, at vi vil forsøge
os med flere mindre arrangementer i stedet for den store meget arbejdskrævende støttefest.
Dette er den direkte anledning til, at vi holder et ide-møde efter generalforsamlingen.
Ud over loppemarkedet på Frederiksberg, har der været afholdt et mindre loppemarked til fordel
NEC og et af vore medlemmer, Else Marie Buch, har holdt et foredrag om Nenkashes arbejde i
Kenya i Odd Fellow Logen Våren.

Nenkashe Kenya
Kenya er ramt af en meget alvorlig tørke som har gjort masaibefolkningen endnu fattigere end
tidligere. Det betyder også, at mange af pigernes forældre er vandret af sted med deres kvæg for
at søge til mindre udtørrede områder, så man kan ikke finde familierne. Derfor er den planlagte
fundraising, hvor de samler penge ind til at bygge en erhvervsskole, udsat til november 2018.
Nenkashe har ikke sin egen skole. De fleste af de små piger går i AIC-kostskolen i Kajiado. Pigerne i
Secondary school går i de skoler, som deres eksamenskarakterer har givet dem mulighed for.
De nationale skoler er langt de bedste skole, men de kræver at pigerne har et meget højt
karaktergennemsnit ved den afsluttende 8. klasse eksamen.
Seks piger startede i secondary school i år, to af dem på en af de attraktive National skoler. Den
ene pige bliver støttet 100% af Nenkashes bank - også fremover - hvis hun fortsat klarer sig godt!
Nenkashe bruger meget tid på at søge sponsorater til deres elever, men der er mange om buddet
og det kræver at pigerne er meget dygtige og meget flittige.
Som noget nyt, har vi i år to piger, der er begyndt på en videregående uddannelse. Den ene af
pigerne går på universitet, som Nenkashe betaler for, mens pigens forældre dækker udgifterne de
øvrige udgifter til bopæl, tøj, bøger m.m..
Den anden piger er startet på en pædagoguddannelse som Nenkashe financierer. Når hun ikke
læser på seminariet, arbejder hun i Nenkashes børnehave. Det er så heldigt, at
seminarieundervisningen finder sted, når skolerne er lukket. Hun trives godt med sit arbejde og
Nenkashe er meget tilfredse med hendes arbejdsindsats og engagement.
Desværre er endnu en af pigerne blevet gravid, og dermed droppet ud af skolen. Det betyder
desværre, at det nærmest er umuligt for hende at fortsætte sin skolegang, fordi skolerne ikke vil
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modtage en pige efter hun har født. Lige nu bor hun hos sin mor, men bliver formentlig "married
off".
Der er et stort behov for mere tid og bedre muligheder for at samle pigerne flere gange om året til
et fire-dages seminar, hvor de blandt andet taler om prævention, forebyggelse af HIV og AIDS, og
hvor de har en personlig samtale med hver pige. Fordi pigerne er spredt over store områder, er
det for omkostningsfuldt at samle dem mere end en gang om året.
Sidste år indviede Nenkashe i Kenya en preschool, som er starten på den erhvervsskole, som de
har planer om at bygge til de piger, som er mere praktisk begavede. Der går nu 20 børn i alderen 4
- 8 år i børnehaven. Forældrene betaler nogle af udgifterne og forskolens drift støttes også af
Siloles søskende og af de lokale myndigheder. Lige nu arbejder de på at finde partnere til at bygge
og drive erhvervsskolen, som skal bygges i tilslutning til børnehaven.

Planer for året der kommer
Konsekvensen af at vi ikke holder den store støttefest, er at vi har måttet meddele NEC i Kenya, at
vi formentlig vil indsamle færre penge, end vi indtil nu har gjort.
Vi har dog heldigvis en stor reserve på knap 150.000 kr til trods for, at vi allerede har sendt det
først af de tre rater á 30.000 kr i 2018 til Kenya.
Vi har meddelt NEC, Kenya, at det er vores mål, at vi sikrer penge til skolegang og uddannelse til de
31 piger, der allerede nu er under NEC´s vinger inklusive de fire nye elever, der er blevet optaget i
januar måned.
Vi har allerede mange ideer om hvordan vi kan rejse pengene til pigernes skolegang og
uddannelse, gennem flere mindre støtte arrangementer i stedet for den store støttefest. I første
omgang har vi planlagt at afholde et loppemarked både forår og efterår. Dertil kommer, at vi har
lånt Frederiksberg kommunes spillested for levende musik, Metronomen, til et arrangement den
22. september 2018, men endnu har vi ikke besluttet indholdet på dagen. I takt med at ideerne
bobler frem, vil de blive offentliggjort på Facebook og Nenkashe.dk.
Vi arbejder på at besøge Nenkashe i Kenya med to af vores unge medlemmer, som lige har
afsluttet deres uddannelse på Ålborg Universitet med fokus på globale problemstillinger. Formålet
med besøget er, at de to unge får indsigt i projektet i Kenya og lyst til at være med til at arbejde på
at få flere unge i Danmark til at engagere sig i arbejdet med at støtte Nenkashe i Kenya.
- hermed overgives beretningen til generalforsamlingen
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