
 
KÆRE MEDLEMMER AF SANDUKO 
OG ANDRE INTERESSEREDE 

Med dette nyhedsbrev vil vi ønske alle 
Sanduko´s medlemmer, Sanduko´s 
sponsorer og bidragsydere en rigtig god 
adventstid, en glædelig jul og et godt 
nytår. En varm og hjertelig tak for dette 
års støtte, menneskeligt som økonomisk. 
Sanduko kan se tilbage på endnu et 
arbejdsår, hvor det har været muligt for 

os gennem Jeres bidrag og Jeres 
trofasthed overfor arbejdet i Sanduko at 
kunne yde en afgørende indsats for 
skoleudvikling for underpriviligerede 
børn i Afrika. Stor tak til alle. 

Her følger Nyhedsbrev med beskrivelser 
af arbejdsfelter i Sanduko fra det 
forgangne år.  Alle foto er fra 
udvekslingsprojektet med Mila Zetu . 

En forening der arbejder  
for børns skolegang og  

uddannelse i den  
tredie verden

Nyhedsbrev forår 2021
 

Kære alle sponsorer og medlemmer af Sanduko 

Så er det tid for indbetaling af Kontingent 2021 til  Sanduko  -  Forening for Internationalt Waldorfpædagogisk 
Hjælpearbejde . 

Kontingentet for 2021 er på 200 kr. 

Beløbet bedes indbetalt på Vores Sanduko konto i Andelskassen Merkur : 1502717 

Mærk tydeligt indbetalingen med Navn, Mailadresse og ”KONTINGENT 2021”. 

 

Kontingentet er af helt afgørende betydning for Sanduko´s hjælpearbejde i Afrika. Kontingentet er det eneste 
beløb vi modtager målrettet til administration. Alle øvrige bidrag går 100 % til formålene.  

Som dansk NGO udføres alt arbejde i Sanduko frivilligt. 

Det er derfor med stor tak , at vi modtager kontingentindbetalingerne. 

Som medlem vil du modtage Sanduko´s Nyhedsbreve, og løbende opdateringer omkring vores hjælpearbejde i 
Afrika. 

For Sanduko´s Bestyrelse 

Clara Ussing
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I den mørke skygge af Covid-19 Pandemiens konsekvenser 
Nødhjælpsindsamling til mælk og peanut butter  

til underernærede, fattige børn i Kenya
Covid 19 Pandemien og dens konsekvenser 
vil ikke lige forsvinde. Langtidskonsekven-
serne af pandemien ligger som en mørk 
skygge for os alle; men måske først og 
fremmest for lande og dele af verden, hvor 
sult, fejlernæring og fattigdom allerede er en 
enorm udfordring. 

Men ofte er det gribende og tankevækkende 
for os i vores del af verden at opleve, at der 
øjeblikkeligt og nærværende kan gøres no-
get for at hjælpe. Og, at der fortsat er en 
sandhed i det gamle ordsprog om, at ”mange 
bække små skaber en stor å”. På swahili 
bruger de følgende optimistiske udtryk for det 
samme: ”Haba na haba hujaza kibaba”  –  
”Lidt her, lidt der og så er dåsen fyldt.”

Mbagathiskolen i Nairobi i Kenya rummer 
340 elever, hvoraf de fleste vokser op under ekstremt fattige og traumatiserende livsomstændig-
heder. Sanduko igangsætter nu efter Mbagathiskolens ønske en nødhjælpsindsamling med det 
formål til at kunne forbedre Mbagathiskolens 340 elevers ernæringstilstand her efter Covid19-ned-
lukningen med:

En stor kop mælk og en stor spiseskefuld peanut butter hver dag til alle børn.

Et ernæringsbidrag til at afhjælpe nogle af de fejl- og underernærings–problematikker, der i disse 
dage bliver synlige hos eleverne efter, at skolen den 5. januar er åbnet op efter den 10-måneders 
lange tvungne nedlukning. Den lange tid for børnene, ude i slummens usikre og knappe fødevare-
situation, har tydeligvis sat sit aftryk på børnene med tegn på fejl-og underernæring. Der ses ingen 
vækst i højden, tynde arme og ben, tyk og lidt oppustet mave, tør hud og hos flere af børnene er 
den mørke, krusede hår forandret over i en mere en rød/brun farve. Alt sammen kendte generelle 
træk indikerende en truet sundhedstilstand.  Mange af børnene viser en kraftig generel mathed og 
træthed, - de lægger hurtigt deres hoveder på skolebordene og har ikke rigtig kræfter til koncentra-
tion omkring skolearbejdet. Flere børn har haft brug for at blive støttet, når de har skullet ud til frik-
varter.  Mbagathiskolen giver børnene to skolemåltider hver dag, og mange af børnene reagerer 
lige nu helt usædvanligt ved at spise meget koncentreret og hurtigt; de bliver blot lidt manisk ved,  
- de ved ikke, hvordan de skal stoppe og føler sig ikke mætte.  
 
Før Covid 19 så Mbagathiskolen nogle af alle disse fejl- og underernæringstegn hos børnene efter 
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de lange skoleferier; nu er der tale om mere omfattende konsekvenser grundet den lange tid væk 
fra skolen.

Mælk og peanut butter vil blive tilsat de 340 skoleelevers hirsegrød ”uji”, som de får hver dag i de-
res første frikvarter. Kostafdelingens 120 børn vil derudover også i weekenderne få en kop mælk 
hver dag, samt 3 dage om ugen få peanut butter på de tykke skiver brød, som de hver får to af 
hver om morgenen. Brødet er bagt i skolens store brændeovne og er fortrinsvist bagt på såkaldt 
”brunt” mel, for at gøre ernæringsværdien bedre.

Vi søger om nødhjælp til at dække mælk og peanut butter de næste 6 måneder. Nødhjælpsbeløb 
for dette er udregnet efter kenyanske markedspriser: 27.500 kr . 

Det vil betyde følgende:

Alle beløb, små som store er meget velkomne i denne nødhjælpsindsamling indbetalt på :

Mobile Pay:  622422

Eller på 

Sanduko`s konto i Merkur:    8401 -  1502717 

Mærk indbetalinger med jeres navn og ”Nødindsamling - Mælk og Peanut butter” - De indbetalte 
beløb vil gå 100% til formålet. 

Ved yderligere information, kontakt Clara Ussing, sanduko@mail.tele.dk

For et barn pr. dag: 0,50 kr

For et barn pr.måned: 15 kr

For alle børn pr. dag: 150 kr

For alle børn pr. måned: 4.500 kr

For alle børn 6 mdr. 27.000 kr
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