Bestyrelsesmødet den 15. november 19-21 hos Inger - Referat
Til stede: Anette, Bente, Christina, Elisabeth, Inger, Marianne, Saida + vores to unge,
Berta (frivillig) og Liv (praktikant)
Fraværende med afbud: Dorte og Karen
Ad 1. Valg af referent og ordstyrer:
Anette blev valgt til ordstyrer, Inger påtog sig rollen som referent
Ad 2. Hvordan er situationen i NEC Kenya pt.
Saida overbragte friske hilsner fra Silole. Alt vel i projektet. De to piger der har
afsluttet Secondary School, afventer deres karakterer. Først når karaktererne komme
ved vi hvilke muligheder der er for at de kan komme videre, og dermed hvilke
udgifter der må forventes at knytte sig til deres fortsatte uddannelse. Silole mener dog
at den ene af dem helt sikkert kvalificerer sig til en universitetsuddannelse, men
hvilken og på hvilket universitet? Udgifterne er i høj grad afhængige af hvor
prestigefuldt et universitet det drejer sig om. Jo højere karakterer, jo “finere” et
universitet får man adgang til. Den anden pige får formodentlig ikke lige så gode
karakterer, men skal selvfølgelig også helst uddanne sig viderepå en eller anden
måde.
Pigerne der nærmer sig afslutningen på Primary School, går til eksamen for tiden.
Også deres muligheder for fortsættelsen er afhængig af det karakterniveau de hver
især opnår.
Silole m.fl. forbereder en støttefest til april (i lighed med den meget vellykkede
støttefest sidste år). Det gælder om at skaffe midler til realiseringen af planerne om en
“Vocational School”.
Et tilløb til overblik over økonomien i projektet, nu og fremover, med tilknyttede
spørgsmål som vi har brug for at få svar på:
Situationen i Kenya lige nu:
23 børn går i primary school (heraf 4 drenge), pris ?
8 børn går i secondary school, prisen 61.518 kr danske kr., alt inklusive.
en på college, pris ?
5 børn bor i Safehouse "The beloved daughters", pris 15.779 kr.
Nogle af børnene har deres "egne" sponsorer, men vi ved ikke hvor mange det er.
Efter 1. januar er der formentlig: '
15 børn i primary school (heraf 3 drenge) Pris?
13 børn i secondary school til en pris på ca 100.000 kr. (heraf 1 dreng)
1 eller 2 unge piger på på universitet, pris 10.000 og 30.000 kr. om året + kost og logi.
5 børn i Safehouse "The beloved daughters", pris 15.779 kr.
? antal børn, som sponsoreres af andre

Ad 3. Hvordan synes vi at støtteforeningens fremtid skal se ud?.
a. Skal vi støtte flere små børn, eller skal vi følge de børn vi støtter lige nu til dørs?

Vi var enige om at vi gerne vil følge de piger der er omfattet af projektet, “til dørs”.
Men vi kan ikke planlægge mere konkret, før vi har mere detaljerede oplysninger om
økonomien i projektet. Liv og Berta har påtaget sig at forsøge at skaffe de
oplysninger vi har brug for. Men vi har taget ad notam at Silole og hendes
samarbejdspartnere har besluttet ikke at optage nye små piger i projektet det
kommende år. Der er brug for en pause hvor vi alle prøver at danne os et overblik
over hvad vi kan forvente os af udgifter og opgaver fremover. I støtteforeningen har
vi også brug for at vide mere om uddannelsessystemet i Kenya, fremtidsmuligheder
for pigerne, økonomien i forhold til uddannelsesvalg etc. Hvad er f.eks. en Nursery
School, hvor gamle er børnene der?
b. Kan man forestille sig at søge danske firmaer om at sponsorere
universitetsuddannelse?
Ja, det kan vi måske forestille os, men hvordan mere konkret? Vi talte om forskellige
perspektiver man kunne anlægge, når man søgte om støtte: Der er ikke bare tale om
driftsudgifter (som mange firmaer afviser at bidrage til), men også om
oplysningsarbejde mm. Måske kan vi skaffe støtte til fadderskaber til piger enkeltvis i
et nærmere defineret åremål. Men før vi i større stil kan henvende os til firmaer hvor
vi ikke i forvejen har kontakter, har vi brug for mere viden om hvor mange penge der
er brug for i de forskellige sammenhænge. For dog at få taget hul på processen
besluttede vi 1) at Inger skulle kontakte Maria Grønlykke for at høre hvad Maria
mener om mulighederne for at engagere Soroptimisterne (i Assens) i et eller andet i
forhold til NEC. 2) at Inger også skulle tale med rektor Kirsten Jensen om hvad
gymnasiet kunne tænke sig at bidrage med årligt (det “institutionsmedlemsskab” vi
længe har talt om og som vi har et forhåndstilsagn om fra Hvidovre Gymnasium) 3)
at Saida skulle tale med dels La Glace, dels firmaet Jane König om man der kunne
forestille sig at tegne sig for et fadderskab eller anden langsigtet støtte.
c. Skal vi arbejde på at finde sponsorstøtte til deres Vocational school?
Vi kan ikke tage stilling til det spørgsmål før vi ved mere om planerne og om de
dertil knyttede udgifter. Men hvis vi skal støtte, kræver det en ændring af vores
formålsparagraffer!
Ad 4. Evt.
1) dato for støttefesten næste år: Saida kontakter Borups Højskole for - om muligt - at
indgå en aftale Vi bringer to datoer i spil: 30. september (vores primære ønske) eller
23. september. (Når Inger taler med Maria skal hun tjekke om det er ok med Maria,
og det skal ske inden henvendelsen til Borups Højskole!)
2) dato for generalforsamlingen 2017: 21. marts
3) dato for næste møde: 9. februar - Marianne lægger hus til.

