
Bestyrelsesmøde i Nenkashe d. 10/11 2022 

Til stede: Saida, Inger, Marianne, Susanne, Bente, Annette 

Ordstyrer: Susanne 

Referent: Annette 
 

1. Siden sidst 

Nordea bankkontoen og mobilepay kontoen er kontrolleret for indbetalinger. Der mangler fortsat 

en del indbetalinger for medlemskab i år. Marianne sender en påmindelse ud til medlemmerne.  

Maria Grønløkke har tilbudt at bidrage til udarbejdelsen af bøger, jubilæumsskrift m.m.  

2. Godkendelse af referat 

Bente tilretter referatet med de få ændringer og lægger det på hjemmesiden.  

3. Jubilæumsskrift 

Saida og Marianne fremlægger det igangværende arbejde.  

Marianne har samlet alle pigernes historier. Dem får vi i bestyrelsen snart til gennemlæsning. Det 

er ikke meningen at alle pigerne skal med. Der skal udvælges nogle eksemplariske historier, der er 

dækkende for gruppen. Der er desuden skrevet et afsnit om baggrunden for at pigerne kommer til 

Nenkashe, et overblik over pigernes uddannelses - og udviklingsforløb gennem tiden i Nenkashe.  

 

Saida er i gang med at skrive om Nenkashes historie, startende med Silole´s mor og med Marianne 

og Saidas rejse til Kenya. Der er fortællinger omkring skolerne og omkring betingelserne for 

skolegang i Kenya. De årlige - senere halvårlige - seminarier er beskrevet med udgangspunkt i 

seminarierapporterne. Da Merkurfonden og Rynkeby har ydet støtte til seminarierne er det vigtigt 

at seminariernes betydning får lov at fylde. Home schooling skal også have en plads i fortællingen. 

Der berettes om småbørns-skolen, der er blevet bygget og dens funktion som vocationel school for 

en af pigerne vi har støttet. Nenkashe.dk har ikke direkte støttet skolen, men vores støtte har 

frigivet penge til at Nenkashe.Kenya fik mulighed for at påbegynde og færdiggøre opførelsen af 

skolen, der er bygget på Siloles families jord. Staten har nu overtaget skolen, men Siloles familie er 

fortsat med i bestyrelsen. Der er et afsnit omkring Mama Seneya og hendes historie, der er 

grunden til at hun sendte sine piger i skole. Hun bringer dem til børnenes kontor, der sender dem 

til Silole. Det er de fire piger der var udløsere for skabelsen af Nenkashe.dk.  

Afsnittet om Nenkashes fremtid tager udgangspunkt i Siloles tydelige udmelding omkring at målet 

for projektet er fuldført, grundet samfundsændringer og øget velstand.  

Saida ønsker at det er Elisabeth Collings mand der sætter bogen op for os. Der er enighed om at der 

skal være 50% billeder.  

 

Der er overvejelser omkring hvordan man skal formidle projektet - skulle det være i form af 

faktabokse for at undgå at det bliver for læsetungt? Hver gang der er tvivl om noget kontaktes 

Silole for at få fakta på plads og det giver et godt billede af projektet og processen.  

Gitte Ingerslev vil hjælpe Marianne og Saida i skriveprocessen. 

Målet med bogen er at lave en jubilæumsbog, der samler op på og synliggør det arbejde vi har lavet 

i Nenkashe.dk.  

 

4. Ny ansøgning til indsamlingsnævnet? 



Punktet behandles af Christina, da deadline nærmer sig. Marianne støtter op om dette. 

 

5. Fastlæggelse af dato for generalforsamling 

Tirsdag d. 21/3 2023 kl. 17.30-20.00 hos Saida. Husk at udsende regnskab og indkaldelse, så det er i 

hænde d. 7/3 2023.  

6. Evt. 

Susanne skal skrive et notat vedrørende afviklingen af Nenkashe. Det tages op til næste møde, da 

det er en del af fremtidsafsnittet.  

Det er vigtigt at komme i gang med fondsansøgningerne så hurtigt som muligt.  


