
 

 

Beretning for 2019 

Året der gik  
 
2019 var året, hvor vi måtte skrue ned for indsamlingsaktiviteterne på grund af 
mindre overskud i gruppen af aktive. Indsamlingsmålsætningen blev sat ned til 
80.000 kr. og Nenkashe i Kenya blev orienteret om, at vi fremover vil satse på, at 
færdiggøre pigernes skolegang og evt. uddannelse, men at vi ikke kan støtte at 
der bliver optaget flere piger, end dem der er i projektet nu. Nenkashes 
bestyrelse modtog vores udmelding med alvor og forståelse.  
 
Vi kan glæde jer alle med, at årets indsamling alligevel kom op over 110.000 kr. 
 
Årets første indsamlingsaktivitet var Else Maries fødselsdagstræf  i Højskolefor-
eningens have i Vanløse, som hun generøst åbnede for Nenkashe.  
 
Hen over sommeren havde vi to loppestader på det store loppemarked bag Fre-
deriksberg Rådhus. 
 
I november holdt vi årets Julemarked med sang, musik og salg af kunsthåndværk 
og hjemmelavede lækkerier i Metronomens dejlige lokaler. 
 
I årets løb har Inger Jacobsen inviteret til suppe og foredrag om ' at det er værd 
at interessere sig for sine drømme', med udgangspunkt i jungianske teorier.  
 
Senere på året startede Gitte Ingerslev skriveværkstedet 'Skriv løs' med bag-
grund i sine undervisningserfaringer fra DPU. Skriveværkstedet arbejder videre 
indtil sommerferien, med deltagerindbetaling til Nenkashe ved hvert møde. 
 
Restaurant Sundby Sejl har igen i år givet vores forening den store gave, en fro-
kost til 23 personer, hvor alle pengene gik til Nenkashe. Arrangementet måtte 
flyttes til februar måned,  så det tæller ikke med i regnskabet for 2019. 
 
Vores trofaste "hus- grafiker" Michael Jensen har igen designet nye smukke fly-
ers. Som sædvanligt er hans arbejde ganske gratis og Lasertryk har trykt dem 
gratis. Disse flyers kan bruges til alle vore forskellige arrangementer, fordi vi 
kan indsætte mere specifikke oplysninger på en label. 
 
 
 
Intern revision 



 

 

 
Sidste år afgik foreningens interne revisor ved døden, og Else Marie Buck blev 
valgt, som foreningens nye interne revisor. Else Marie har den 22. februar 2020 
foretaget en intern revision af foreningens regnskab, og har i den anledning 
udarbejdet en revisionsrapport, som ligger til gennemsyn. Bestyrelsen og den 
interne revisor har overvejet værdien og nødvendigheden af, at have en intern 
revision, idet der nu både er en ekstern revision i forhold til foreningens samle-
de regnskab og i forhold til indsamlingsnævnets krav om ekstra ekstern revision 
af indsamlingsdelen af foreningens regnskab.  
 
 
Nenkashe, Kenya 
 
I år har vi været med til at uddanne 27 piger. To af pigerne bestod deres 8. 
klasse eksamen og er klar til at fortsætte i secondary school. Der er nu kun otte 
piger tilbage i primary school, og halvdelen af dem er klar til at fortsætte i se-
condary school til næste år.  
 
En af de piger, der afsluttede sin secondary school fik så gode karakterer, at hun 
skulle have startet sine studier på et af de bedste universiteter til efteråret. Men 
lige nu er alle skoler og universiteter lukkede. 
 
Flere piger er nu i gang med deres videregående uddannelse på universitet eller 
colledge.  En af pigerne har netop afsluttet sin universitetsuddannelse og er ved 
at finde sig et job. 
 
En anden pige har afsluttet sin skrædder/tilskæreruddannelse og har planer om 
at lave et skrædderi i det lokalområde hun kommer fra. 
 
I november afholdt Nenkashe det årlige ugeseminar for alle pigerne. Formålet 
med Seminaret er at styrke pigernes selvtillid, deres kommunikative færdighe-
der og bevidstgøre dem om konsekvenserne af de valg de tager i livet. Rapporten 
over seminaret ligger her til gennemsyn og lån. 
 
 
Nenkashe, Danmark 
 
Økonomi  
På trods af nedskæring i aktiviteterne, har årets indsamling igen sikret, at vi kan 
dække vore udgifter og sende de sædvanlige 90.000 kr. til Kenya i tre rater - som 
i de foregående år. Det har ikke været nødvendigt at tære på den buffer, som be-
styrelsen har holdt tilbage på foreningens konto. En buffer som skal sikre, at der 



 

 

er penge til pigernes skolegang, i tilfældet af at vi ikke er i stand til at fortsætte 
arbejdet på grund af svigtende helbred. 
 
Fremtid 
I 2020 havde vi planer om at skære yderligere ned i de mest arbejdskrævende 
aktiviteter, det blev dog ikke nødvendigt, for skæbnen ville, at Covid-19 pande-
mien har lukket for de fleste af den type aktiviteter.  Dog inviterede Else Marie 
Nenkashe til at deltage i et loppemarked i Højskoleforeningens have her i au-
gust. Vi har også planer om afholde et mindre julemarked den 14. november, 
men det afhænger selvfølgelig om der er styr på pandemien til den tid. 
 
Vi er blevet opfordret af et fondsbestyrelsesmedlem til at søge om støtte til Nen-
kashe. Vi har valgt at ansøge om dækning af udgifterne til at afholde det årlige 
seminar for alle pigerne to gange om året. Da pigerne lever på kostskoler, der er 
meget isolerede fra omverdenen, er værdien af disse årlige seminarer stor. Det 
har i flere år været et ønske for bestyrelsen i Kenya, at kunne samle pigerne to 
gange om året. 
 
Kære trofaste medlemmer, vi er meget taknemmelige for jeres store støtte til 
masaipigernes skolegang især i disse tider, hvor situationen i Kenya er meget 
vanskelig. Uden jeres kontingent, de mange store donationer og jeres hjælp ved 
de forskellige arrangementer havde vi ikke samlet så mange penge. Vi håber på 
jeres velvilje også i fremtiden. 
 
Endelig vil jeg rette en stor tak til de øvrige medlemmer af bestyrelsen, som 
sammen med mig - året igennem - gør deres bedste for at få det hele til at funge-
re og altid er parat til at give en hånd, når der er brug for det.6 
 
- og hermed overgives beretningen til generalforsamlingen 


