
Beretning for 2020 

 
Nenkashe Danmark  
 
Året 2020 har stået i coronaens tegn. Foreningens generalforsamling blev 
udskudt helt til september, og de få bestyrelsesmøder blev holdt i det fri.  
 
I foråret ansøgte vi Dagmar Andreasens  Familiefond  om at kunne dække 
udgifterne ved at samle alle Nenkashes piger til to seminarer i 2021, og lige 
inden jul fik vi den glædelige nyhed, at vi var de heldige der fik hele fondens års-
donation på 30.000 kr. 
 
En herlig sommerdag blev det igen muligt at forsamles i det fri, så vi kunne holde 
loppemarked i Højskoleforeningens dejlige have. Det blev desværre den eneste 
indsamlingsaktivitet i 2020, men selvom det kun var en enkelt dag, og vi kun 
havde ét stade, fik vi tømt godt ud i kælderdepoterne, og der var et godt salg på 
trods af coronarestriktionerne. 
 
I det tidlige efterår arbejdede vi på at afholde et julemarked i et 
seniorbofællesskab hos et af vore medlemmer, men da vi kom lidt længere hen 
på efteråret, måtte vi langsomt vænne os til tanken om, at samfundet igen var på 
vej til at blive lukket ned. 
 
Årets indsamlingsmål blev sat til 50.000 kr., på grund af de manglende 
muligheder for indsamlingsaktiviteter, men vi kan glæde jer alle med, at vi kom 
helt op på det dobbelte, fordi mange medlemmer gennem året har sendt ekstra 
pengegaver, fordi loppemarkedet gav en fin indtjening og fordi skriveværkstedet 
fortsatte med at arbejde videre online. 
 
Sidst på efteråret startede vi en revision af foreningens kontaktlister, dels for at 
sikre at ingen er på listerne uden deres godkendelse, dels for at få et overblik 
over antallet af aktive medlemmer. 
 
 
Nenkashe, Kenya 
 
I Kenya har det været et hårdt år for alle. Året startede med at store 
græshoppesværme hærgede de høstklare marker, siden kom der voldsom regn 
med mudderskred og så kom coronapandemien.  Skolerne blev lukket i marts, og 



pigerne blev sendt hjem til deres fattige familier, som fik en ekstra mund at 
mætte.  
 
Vi var urolige for om familierne havde mad nok, og for om pigerne risikerede at 
blive giftet bort eller blev gravide. Heldigvis blev kun én pige gravid, og ingen af 
pigerne blev giftet bort. Derfor besluttede vi at støtte Nenkashe i Kenya med 30.000 
kr til "Homeschooling", for at Silole og hendes medarbejdere kunne rejse rundt til alle 
familierne for at tale med pigerne og deres familier, og for at danne sig et billede af, 
hvordan undervisningssituationen så ud. Samtidig medbragte de sække med majs, 
mel og sukker til alle familierne. Det blev en lang og strabadserende tur på mere 
end 800 km for at nå frem til alle familierne. Pigerne blev meget glade for at se 
Silole, og familierne blev meget rørte og taknemmelige for besøget og for 
madgaverne, selvom maden jo kun dækkede deres umiddelbare behov.  
 
Stort set ingen af pigerne har kunnet følge statens virtuelle undervisning, fordi 
familierne ikke har tilgang til elektricitet og netværk. En enkelt af pigerne fik 
undervisningshjælp af kreative naboer, men langt de fleste piger fik ingen 
undervisning. Alle de piger, der i år går i en afgangsklasse (enten fra primary- 
eller fra secondary school),  er meget urolige for at dumpe til deres afsluttende 
eksamen eller for at få så dårlige karakterer, at de ikke kan få den videre 
skolegang eller uddannelse, som de har drømt om. Kun de piger der går på 
universitetet har kunnet følge undervisningen og afvikle deres eksaminer.   
 
Lige nu udvikler pandemien sig desværre igen i Kenya, så Silole frygter,  at de to 
planlagte seminarer i 2021 må udskydes på ubestemt tid. Desværre betyder den 
nye smitteudvikling med en mere smitsom coronavariant, at regeringen har 
besluttet at de elever der går i secondary school, bliver sendt hjem på en ekstra 
lang sommerferie fra april til september. En foruroligende beslutning, som igen 
udsætter de store piger for at blive gravide og bortgiftede - især hvis de har 
afsluttet deres eksamen lige inden ferien. 
 
 
 
Fremtid 
 
Coronapandemien vil også i 2021 sætte dagsordenen for foreningens aktiviteter.  
Bestyrelsen har valgt at udskyde generalforsamlingen igen i år, da en virtuel 
generalforsamling vil være vanskelig at gennemføre. Generalforsamlingen finder 
sted den 24. august kl 17 i kolonihaven Energien nr. 88 i Tårnby. 



Bestyrelsen har valgt at udsende foreningens beretning og reviderede regnskab 
til alle medlemmer inden udgangen af marts 2021, hvor generalforsamlingen 
ellers skulle have været afholdt. 
 
Højskoleforeningen har igen tilbudt os at vi kan deltage i deres loppemarked 
som finder sted den 29. august i Højskoleforeningens have i Vanløse. Vi håber 
også, at vi kan gennemføre det planlagte julemarked den 13. november i 
Metronomen på Frederiksberg. 
 
Kære trofaste medlemmer: Vi er meget taknemmelige for jeres store støtte til 
masaipigernes skolegang, især i disse tider hvor situationen i Kenya er så 
vanskelig. Uden jeres kontingent, uden de mange store donationer og uden jeres 
hjælp ved de forskellige arrangementer, havde vi ikke indsamlet 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 - har gjort deres bedste for at få det hele til at 
fungere og som altid er parat til at give en hånd, når der er brug for det. 
 
Hermed overgives beretningen til generalforsamlingen. 
 


