Beretning til GF 2017
Status
Nenkashe har nu 172 betalende medlemmer og en gruppe på 68 "Venner af Nenkashe". De
sidstnævnte ønsker ikke at være medlemmer, men modtager gerne nyhedsbreve og giver ind i
mellem gaver.
Bestyrelsen har afholdt fem bestyrelsesmøder i 2016. Derudover har vi haft en række
planlægningsmøder især i relation til afholdelsen af støttefest og loppemarked. Ved sidste års GF
blev bestyrelsen udvidet med to medlemmer, for at have flere tovholdere til de forskellige
opgaver. Det har været godt at være flere til de forskellige opgaver.
Støtteforeningens kontakt udadtil er stadig fortrinsvis hjemmesiden, Facebook og elektroniske
nyhedsbreve. Til trods for, at mange af medlemmerne er oppe i årene, er det kun ganske få
medlemmer der ikke har adgang til internet, og de får selvfølgelig nyhedsbreve m.m. via Postnord.

Aktiviteter i NEC i Danmark 2016
Det årlige loppemarked på Frederiksberg Rådhusplads, er nu blevet en fast tradition. I år var
indtjeningen rekord stor. Formentlig fordi vi er mange hjælpere og får foræret mange gode og
værdifulde loppesager. Det er også blevet en fast tradition, at et par af vore medlemmer deltager i
loppemarkedet Hyltebjerggaard i Vanløse. Som noget nyt, har et af vore medlemmer et stade på
et lille lokalt julemarked. Vi er taknemmelige for, at Hvidovre Gymnasium stiller deres store kælder
til rådighed for os til opbevaring af alle vore effekter til salg på både støttefest og loppemarkeder.
I foråret 2016 var vi to fra bestyrelsen, som besøgte Silole i Kenya. Det var et privat besøg, som vi
selv finansierede, men vi var heldige, at få lejlighed til at besøge flere af pigerne på deres skoler. Vi
besøgte også forældrene til et par af pigerne. Vi havde et spændende besøg i Safehouse, hvor fem
af "vore" piger bor. Vi fik lejlighed til at høre pigerne synge og fortælle om grunden til, at de var
endt i Safehouse. Matron, børnehjemmets forstander, fortalte hvordan de driver huset, efter
engelske kostskoletraditioner med præfekter på hver af de 3 sovesale. Matron lever tæt sammen
med pigerne, har en seng i hver sovesal, og sover på skift sammen med pigerne.
Vi mødtes med hele Nenkashes ledelse i deres nye kontor i Kajiado og deltog i forberedelserne til
Nenkashes første Fundraisingfest/støttefest. Selvom rejsen var privat, var den også med til at
styrke kontakten og samarbejdet mellem vore to søsterorganisationer. Rejsen skabte også
mulighed for, at vi kunne medbringe brugt IT-udstyr til skolerne. Vi kom godt gennem tolden med
8 computere, to solcelleopladere, 18 hjemmesyede forklæder (til Støttefesten), et musikanlæg og
diverse gaver til Silole. Stor tak til et af vore nye medlemmer, som skaffede os brugt IT-udstyr og
gode kontakter i Kenya. Bestyrelsen og medlemmer gav os penge med, til at købe en kasse med
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72 "Little Sun" lamper, som kunne sælges på deres fundraising og til at købe afrikasager med hjem
- til salg på vores støttefest.
Det er nu også blevet en tradition, at den årlige støttefest afholdes på Johan Borups Højskole. Vi er
højskolens rektor og bestyrelse taknemmelige for at vi kan låne de smukke lokaler ganske gratis.
På højskolen er der mulighed for mange forskellige aktiviteter og den ligger i centrum af
København. Støttefesten og de donationer, der bliver givet i anledningen af støttefesten, giver os
den største indtjening i årets løb. I år var vi igen heldige, at mange kendte navne forgyldte vores
fest. Ganske gratis kommer de og optræder for gæster og medlemmer. Støttefesten er dog dybt
afhængig af medlemmer og venner, som lægger deres store arbejdsindsats op til festen og på
selve dagen, uden dem var der ingen støttefest.
Flere medlemmer har gennem årene holdt oplæg eller foredrag om Nenkashe, hvor honoraret er
gået til støtteforeningen. I år har vi på den måde fået hele 12.000 kr. .
I efteråret 2016 blev foreningen kontaktet af en universitetsstuderende fra Aalborg Universitet,
som ønskede et praktikforløb i foreningen, og en måned efter havde Nenkashe sin første
praktikant. Det har været inspirerende at få unge energier ind i foreningen, og omkring
støttefesten var det skønt, at have kontakt til en flok energiske og iderige unge mennesker at
trække på. Heldigvis er vores praktikant stadig aktiv i foreningen.
I efteråret 2016 blev foreningen kontaktet af en ung kvinde, der ønskede at blive ansat i NEC. Hun
havde netop havde færdiggjort sin uddannelse Master of Science ved Aalborg Universitet;
Developement and International Relations. Da der ikke var mulighed for ansættelse, har hun i
stedet valgt at arbejde som frivillig i foreningen.

Nenkashe i Kenya 2016
Nenkashe i Kenya har 1.3.2017 ansvaret for 31 børn, heraf 3 drenge. Børnene er fordelt på 20
forskellige skoler, blandt andet fordi deres afgangseksamen er afgørende for hvilke skoler, der vil
tage børnene, men også fordi AIC skolen er blevet så dyr. 14 piger og tre drenge går i primary
school. 12 piger og 1 dreng går i secondary school. To piger venter på at blive optaget på college.
Inden årsskiftet besluttede NEC, Kenya, at de ikke ville tage flere nye piger ind i 2017. Den
beslutning blev taget, fordi der er store udgifter forbundet med at etablere seks piger i nye skoler.
Dertil kommer, at en plads i en scondary school er mere end dobbelt så dyr som på primary
school. Det var forventet at en eller to piger kvalificerede sig til en universitetsuddannelse, deres
karakterer var imidlertid ikke gode nok til at blive optaget på et universitet. Den ene forventes at
blive optaget på sygeplejecollege, og den anden starter formentlig også på et college.
Støtteforeningens bidrag er ikke øremærket til de enkelte børn, men går ind i en samlet pulje, der i
følge vore vedtægter alene dækker skolerelaterede udgifter, såsom skolepenge, bøger, uniformer,
mad, toiletsager, ferier m.m. for børnene.
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NEC, Kenya arbejder hele tiden på at finde sponsorer til pigerne. For eksempel har en af pigerne,
modtaget et stipendium fra Equity Bank (NEC´s bank) til betaling af hende skolegang i secondary
school. Det betyder, at Banken afholder alle skoleudgifter for hende, inklusive skoleuniform og
bøger indtil hun er færdig med secondary school, og vil formentlig fortsætte med deres støtte til
en evt. universitetsuddannelse - så længe hun klarer sig så godt i skolen.
I disse dage forhandler Silole med den lokale Rotary klub, om støtte til en af pigerne.
Den 2. april 2016 afholdt Nenkashe, Kenya deres første store fundraising til fordel for deres
Vocational School med et flot resultat; 110.000 kr + et læs grus, hegnspæle nok til indhegning af 1
af de 5 acre land m.m. til skolen. En gruppe af naboer forærede Nenkashe et sponsorat til en af
pigerne fra lokalområdet. Til festen var indbudt repræsentanter for regeringen både lokalt og
centralt, fra den lokale kirke, naboerne til skolen og venner og bekendte fra nær og fjern. Nogle af
pigerne og et par af deres forældre deltog også i festen. På AIC skolen og i SafeHouse havde
grupper af piger indøvet taler og sange, som de optrådte med.
Det blev starten på Nenkashes drøm om at bygge og drive en erhvervsskole for de piger, der ikke
har akademiske evner, men stadig har brug for en uddannelse, så de kan klare sig selv. (Den del af
Nenkashes arbejde ligger helt udenfor regnskabet for pigernes skolegang og udenfor vores
støtteforeningens formål).
I juni 2016 var der rejsegilde på den første bygning på grunden, og i begyndelsen af januar2017
åbnede Nenkashe en lille Nursery school med de første 8 børn. Grunden til at den første bygning
er en børnehave er, at naboerne i årevis har savnet en børnehave, og at Nenkashe har lagt vægt
på at dyrke det gode naboskab. Børnehaven skal på sigt også bruges til praktikplads for de piger i
Nenkashe, der gerne vil uddanne sig til pædagoger. Børnenes forældre betaler et månedligt beløb
for børnenes pasning, mad og undervisning.
Børnehaven har nu 15 børn i alderen 2 - 6 år. En af Nenkashes piger er i et praktikforløb i
børnehaven for en symbolsk løn i det næste år, mens hun venter på at blive optaget på et college
for at tage en diplomuddannelse i pædagogik. Nenkashe har været med til at redde hende fra
FGM (female genital mutilation) og har været under Nenkashes vinger i de to sidste år hun gik i
secondary school. To af Siloles søstre, som begge er uddannede lærere, arbejder på skift i
børnehaven, og ind i mellem tager Silole og hendes niece Susan vagten. Der er for nyligt blevet
tilknyttet en pædagogisk konsulent til børnehaven. Sammen med konsulenten vurderes det, at der
er plads til i alt 20 børn.
Nenkashe tilbyder at danske pædagogstuderende på sidste år, kan have dele af deres praktik i
Nenkashes Nursery school
Den 8. april 2017 - afholder Nenkashe, Kenya igen et støttefest til fordel for deres erhvervsskole.
Med de penge, der kommer ind ved festen, vil de starte erhvervsskolebyggeriet.
Deres planer er, at der fremover skal afholdes en årlig støttefest for at indsamle penge til skolen.
Deres vision er, at skolen kan åbnes om 3 år. Der skal være plads til 30 piger, dels fra Nenkashe og
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dels betalende elever udefra. For et par år siden lavede de research på skolerne i Ngong området
og i Kajiado området. Den gang var det kun ca 20% af pigerne, som gik videre til en akademisk
uddannelse efter 8. klasse, så der er et stort og udækket behov for en erhvervsskole.

Støtteforeningens aktiviteter i 2017
Loppemarked bliver i år afholdt lørdag den 20. juni bag Frederiksberg Rådhus.
Støttefesten i 2017 bliver afholdt lørdag den 30. september i Johan Borups Højskole.

Udfordringer:
Indsamlingsnævnets regler:
Indtil nu, har vi ikke været opmærksomme på, at nogle af Støtteforeningens indsamlingsaktiviteter
hører under Lov om Indsamlinger, som blev vedtaget 26. maj 2014. Efter at have kontaktet
Indsamlingsnævnet viste det sig, at indsamlingen ved vores støttefest hører under lovens
bestemmelser. Det vil sige, at vi skal indberette afholdelse af støttefesten, og føre regnskabet
særskilt på en særlig blanket og betale et gebyr på 1100 kr. Lige nu er vi i gang med at undersøge
proceduren nærmere. Ved telefonsamtale den 2.3.2017 svarede indsamlingsnævnet, at de ser
bort fra vores manglende anmeldelser i de tidligere år.

Visioner:
På kort sigt, arbejder vi på finde resurser til at præsentere lidt flere historier om de piger vi betaler
for på facebook, måske gennem nærmere kontakt med Matron fra Safehouse med henblik på at
udveksle billeder og historier.
På længere sigt, overvejer vi om Nenkashe, dk også skal gå ind i selve erhvervsskoleprojektet,
f.eks. ved at søge sponsorer til skolen her i Danmark, eller på anden vis.

- hermed overgives beretningen til generalforsamlingen
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