Bestyrelsens beretning for 2021
Nenkashe Danmark
Støtteforeningens aktiviteter har også i det forgangne år været påvirket af
corona restriktioner. Vi overvejede at afholde vores generalforsamling virtuelt,
men mente at det ville være en udfordring for nogle af vore medlemmer. Derfor
flyttede vi generalforsamlingen til eftersommeren, hvor vi mente at
smitterisikoen var mindst. For at holde vore medlemmer orienteret, udsendte vi
bestyrelsens beretning og det reviderede årsregnskab til alle medlemmer på det
tidspunkt hvor generalforsamlingen, i følge vedtægterne, skulle have været
afholdt.
I sommeren 2021 fik vi et tip om, at Mercurfonden måske kunne yde støtte til, at
Nenkashe i Kenya kunne afholde endnu et seminar i 2022. Vi sendte derfor en
ansøgning af sted, og fik bevilget en del af pengene til afholdelse af et seminar
for pigerne i slutningen af 2022. Stor tak til Mercurfonden.
I forsommeren mistede vi et af vore medlemmer, som vi i bestyrelsen havde
arbejdet sammen med på flere måder, dels ved at hun deltog som hjælper i
støttefesterne og dels fordi hun og hendes mand stod for Krible Krableturen på
Amager Fælled. Det sidste hun gav os, var en stor donation og et dejligt nyt
medlem - hendes svigerdatter. Vi er meget taknemmelige for den store donation
Nenkashe fik i stedet for at få blomster til bisættelsen.
I sommerens løb faldt smittetallene, så vi turde samles i det fri, og kunne deltage
i Højskoleforeningens loppemarked. Det er et dejligt sted, med både mulighed
for at være indendørs og ude på den store græsplæne. Vi havde booket et stade
udenfor. Det var masser af købelystne gæster, og selvom det kun var en enkelt
dag, og vi kun havde ét stade, fik vi tømt godt ud i depoterne og tjente mange
penge. Stor tak til et af vore medlemmer, der sikrer os en stadeplads ved
Højskoleforeningens loppemarked og som tillige har lejet et ekstra kælderrum tæt på højskoleforeningen - hvor vi har fået lov at anbringe nogle kubikmeter
salgbare effekter.
I det tidlige efterår begyndte vi at gøre klar til årets julemarked i Metronomen.
Der blev produceret masser af julepynt , julesmåkager og det lækreste syltetøj.
Der blev gjort klar til børnenes fiskedam og lykkehjul, og vi fik indsamlet og
organiseret gevinster til det store lotteri og alle tilladelserne fra
spillemyndighederne og Indsamlingsnævnet var i hus.

- men som dagene gik, steg smittetallene igen og restriktionerne blev strammere
og strammere. Da en stor del af os er oppe i årene, turde vi ikke gennemføre
arrangementet og måtte desværre aflyse bare en uge før det hele løb af stablen.
Vi fik solgt alt det fordærvelige til hinanden og til nære venner og fik pakket det
øvrige ned i diverse kældre og lofter. Så nu ligger det klart til julemarkedet i
2022!
Lige inden jul brød vores hjemmeside sammen, og det blev hurtigt klart, at det
krævede en stor indsats for at genoprette den. Det havde Magnus desværre ikke
længere mulighed for at hjælpe os med. Vi er meget taknemmelige for, at
Magnus i sin tid oprettede hjemmesiden og har superviseret os i alle år, uden at
få en krone for det. Så for første gang i støtteforeningens 10-årige liv, måtte vi
betale for at få hjemmesiden op at stå, og benyttede samtidig lejligheden til at
friske dens udseende og funktion op. Vi er nu en lille gruppe på tre personer fra
bestyrelsen, som fremover kan vedligeholde Hjemmesiden - med mulighed for
supervision de næste to år.
Årets indsamlingsmål blev igen i år sat til 50.000 kr., på grund af de manglende
muligheder for indsamlingsaktiviteter, men vi kan glæde jer alle med, at vi langt
oversteg det beløb. Mange medlemmer har gennem året har sendt ekstra
pengegaver, loppemarkedet gav en fin indtjening, og flere af vore medlemmer
har valgt at give store donationer, en enkelt endog med en fast månedlig stor
donation.
Nenkashe, Kenya
Året der gik har på flere måder været udfordrende for pigerne og for Nenkashes
ledelse i Kenya. Lige nu er Kenya ramt af en tørke, som gradvist bliver værre og
værre, en tørke der især rammer mange af de områder, hvor nenkashes piger
kommer fra. Derfor vil pigernes forældre fremover have svært ved at brødføde
pigerne i skoleferierne, og hvis skolerne igen må lukke på grund af corona.
Skolegangen har i 2021 været kaotisk og uforudsigelig, hvilket har gjort det
vanskeligt at planlægge de seminarer, de havde planlagt at afholde i foråret og i
november, på det tidspunkt var Kenya lukket ned pga coronaen og skolerne var
lukket på ubestemt tid.
Derfor er vi meget glade for at høre, at det trods alt lykkedes, at afholde et
endagsseminar i juli 2021 og et 4 dages seminar i december 2021. Begge
seminarer var uhyre tiltrængte, fordi mange af pigerne frygtede deres

eksamener, fordi de ikke havde kunnet følge den virtuelle undervisning, og at
der ikke blev slækket på eksamenskravene.
Desværre er der to piger der er droppet ud efter afslutningen på deres
secondary school. Det positive i den forbindelses er, at nu har de to deres
afgangsbevis, og står derfor meget stærkere, når de skal ud at søge arbejde.
Endelig kan vi glæde jer alle med, at Nenkashe afholder et seminar fra den 4. til
den 7. april i år.

Fremtid
Vores medlem fra Højskoleforeningen har igen tilbudt os, at vi kan deltage i
deres loppemarked som finder sted den 28. august i Højskoleforeningens have i
Vanløse. Vi er meget taknemmelige for at vi får denne gode mulighed.
På grund af coronaen fik vi ikke markeret støtteforeningens 10-års jubilæum i
2021. Derfor har vi besluttet at holde en stor høstfest lørdag den 3. september
2022 - igen i højskolens hus og have, og igen fordi vores generøse medlem har
sikret os denne mulighed. Vi er glade for at kunne fortælle jer, at Silole kommer
til Danmark allerede midt i august og vil deltage i høstfesten, før hun igen
vender hjem til Kenya.
Vi håber også, at vi kan gennemføre det planlagte julemarked den 19. november
2022 i Metronomen på Frederiksberg, selvom corona smitten skulle vende
tilbage til den tid.
Dagmar Andreasens Familiefond har opfordret os til at søge om penge til
Nenkashe seminarer i 2023, så det vil vi ansøge om.
Kære trofaste medlemmer, vi er taknemmelige for jeres store støtte til
masaipigernes skolegang. Uden jer var der ingen støtteforening. Vi håber på
jeres velvilje også i fremtiden.
Stor tak til de øvrige medlemmer og suppleanter i bestyrelsen, som sammen
med mig - året igennem - har knoklet for at alt skulle lykkes.
Hermed overgives beretningen til generalforsamlingen.

