
I kølvandet af Covid19-Pandemien. 
ØKONOMISK NØD og MENNESKELIGE LIDELSER for KENYANSKE  BØRN. 

Gør en forskel og støt Mbagathiskolen 
  
Med denne appel beder vi om en årlig donation til en kenyansk 
skole. Med et årligt beløb – en donation - kan du som skole, børne-
have, institution eller virksomhed hjælpe en stærkt trængende skole 
i Kenya. Ved at dele jeres ressourcer kan I blive en del af en mere 
bæredygtig økonomisk verden og samtidig gøre en enorm forskel 
for en skole i udvikling. Sponsorering af skolen er afgørende for 
den: Støtte til en skole gør det muligt for skolen at fortsætte med at 
sikre uddannelse og dermed fremtiden for sårbare børn, hvis liv er 
truet af fattigdom, underernæring, sult og traumatiserende livsfor-
hold. 

Mbagathi Skolen - Rudolf Steiner Skolen - i Nairobi, Kenya.  
Mbagathi Skolen blev grundlagt i 1989 ude i det naturskønne gamle Masai-land nær Nairobi i Kenya. Mbagathi 
Skolen er vokset år for år til et stærkt fundament for en helt ny og fremadrettet pædagogisk udvikling, der strå-
ler ud til de tre lande i Østafrika - Kenya, Tanzania og 
Uganda - og endda spreder sig til Zimbabwe, Zanzibar og 
Madagaskar. Det pædagogiske grundlag for skolen er 
Waldorf-pædagogikken, også kaldet Rudolf Steiner-pæ-
dagogikken. Den er en verdensomspændende undervis-
ningsmetode, der vokser frem over hele verden. Den er 
baseret på en menneskelig vision om at udvikle hvert en-
kelt barn til sit stærkeste potentiale, så det senere i livet 
kan være i stand til at handle i den moderne verden- en 
verden i hastig forandring og med kæmpe udfordringer, - 
her kan blot få af de globale problematikker, nemlig sult- 
og klimaproblematikken nævnes. Mbagathi Skolen rum-
mer 350 børn, der hovedsageligt kommer fra dårligt stil-
lede og underprivilegerede familier fra de fattige slum-
områder i Nairobi og omegn. Disse børn er ofte fra brud-
te, traumatiserede familieforhold og livsforhold. Siden starten har det været skolens mål at støtte de meget sår-
bare børn i samfundet med at få en uddannelse. Skolen har en stor kostskoleafdeling, der rummer 120 børn i 
alderen 3 til 15 år. Mange af dem er forældreløse eller hjemløse. Et stort antal er i vanskelige livssituationer 
uden nære familiemedlemmer til at passe på dem. Alle kommer de fra traumatiserende forhold. 



Skolens aktuelle situation er stærkt påvirket af Covid-19 Pandemien. Mbagathi Skolen blev lukket ned gennem 
officielle lockdowns i midten af marts 2020, og alle børnene måtte tilbage til deres steder i slummen. Meget 
frygt har været en del af børnenes liv lige siden. Frygt for sygdom, mangel på mad og vand, menneskelig nød, 
vold og kriminalitet har været deres livsomstændigheder. Skolen blev åbnet igen i januar 2021. Desværre er de 
økonomiske Covid-19-konsekvenser stadig en truende og overvældende del af det daglige liv. Intet job, ingen 
penge, ingen mad, intet hjem er fortsat de daglige betingelser for de fleste af børnenes familier. Børnene, der går 
på skolen, kommer overordnet fra tre grupper i samfundet: en gruppe kommer fra egentlig gode hjem, men hvor 
alvorlig fattigdom forværret gennem covid19- lockdowns forårsager stress i familien, underernæring og mang-
lende dækning af helt basale behov.  En anden gruppe kommer fra dysfunktionelle hjem, hvor familier er præget 
af narkotika - og alkoholafhængighed igen forværret af pandemiens håbløshed. Det efterlader børnene udsatte 
over for vold og seksuelt misbrug. En tredje gruppe er alle de forældreløse børn, der har mistet forældre på 
grund af sygdom, fattigdom eller svigt.  Alle tre grupper overlapper hinanden og forårsager alvorlige vanskelig-
heder i barnets daglige liv. 
 

 

Mbagathi Skolen har på dens store naturgrund udviklet sin egen farm med et betydeligt ”grønt” tiltag omkring 
biodynamisk dyrkning; et biodynamisk pionerarbejde, der har virket meget inspirerende i hele regionen og fun-
gerer som et eksempel på en fremtidig og bæredygtig dyrkningsmetodik i Østafrika. Farmen på Mbagathi Sko-
len producerer helt konkret mange grøntsager til skolekøkkenets skolemåltider, og køerne leverer frisk mælk. 
 Disse sunde ernæringsprodukter er med til at afhjælpe en del af den store nød med under- og fejlernæring hos 
de fleste af børnene på skolen. En akut, men også permanent underernæring gennem livsomstændigheder i ek-
strem fattigdom. 

En anden meget vigtig og afgørende aktivitet på Mbagathi Skolen er Steiner Læreruddannelse for hele Østafri-
ka. Læreruddannelsesmodulerne har gennem en lang årrække uddannet kvalificerede, dygtige og entusiastiske 
lokale unge lærere til Steiner- Skolerne i Østafrika, herunder Mbagathi Skolen. Det har gennem årene været 
meget nødvendigt og afgørende med et stærkt lærerteam på Mbagathi Skolen for at udføre den enorme opgave, 
det er, at uddanne de fattigste af Afrikas børn med kærlighed og energi. 

Der hentes kompost og jorden hakkes og klargøres

Der udplantes

3.klasse henter kompost, jorden hakkes og klargøres

Der sås bønner, udplantes spinat – og et skolemåltid spises



  
Mbagathi Skolen repræsenterer et stærkt lokalt skolefællesskab med fuldt operationelle afdelinger med kontor-
personale, folk i køkkener, skolebus-chauffører, rengøringspersonale, arbejdere i farmen og på skolegrunden, og 
sidst, men ikke mindst nattevagterne, der af og til må jage løver ud fra grunden. Hele dette store menneskelige 
fællesskab arbejder sammen omkring den store opgave at muliggøre skolegang og uddannelse for fattige børn, 
og står som en inspiration for hele Østafrika voksende Steinerskole -bevægelsen. 

Donationer – Bliv sponsor  
MEN ! alt dette er kun muligt ved hjælp af trofaste og vedholdende donorer og støtteorganisationer fra mange 
dele af verden. 
Jeres skole, børnehave, virksomhed, institution eller organisation kan blive en del af dette ved at sponsorere 
Mbagathi Skolen med et årligt beløb på:                    
A. 2500 kr               B. 5000 kr            C. 10.000 kr        D. 20.000 kr 
Beløbene er vejledende.  Alle donationer går 100 % til formålet. 

I vil få mulighed for at følge Mbagathiskolens udvikling gennem nyhedsbreve og opdateringer.  

Vær med til at gøre en forskel i vores på alle måder udfordrede globale verden med Covid19 Pandemien, kli-
maproblemer, sult og fattigdom. 

For ydeligere information kontakt Mbagathi Skolens danske støtteorganisation:  
SANDUKO -  EN FORENING FOR INTERNATIONALT WALDORF PÆDAGOGISK HJÆLPEAR-
BEJDE   

Henvendelse rettes til:  
Sponsoransvarlig  CLARA USSING 
mail:  sanduko@mail.tele.dk  
tlf. 21356736 

Sanduko er en dansk NGO og en af de europæiske Walforfpædagogiske Hjælpeorganisationer, der støtter og 
samarbejder med Mbagathi Skolen. Vi er i Sanduko specielt virksomme i Øst Afrika, med base i Kenya. 
Alle foto er fra 3.klasses havebrugsundervisning i Mbagathi Skolens farm og skolehave. 

Husbyggeri med 3.klasse

mailto:sanduko@mail.tele.dk

