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Jambo Shule blev stiftet 9. marts 2011 og det første år er mest gået med at få organisationen til
at fungere og indsamle midler til børnenes skolegang.
Vi har fået vores penge fra ”Ildsjælene” og vi kom op på at være 26 ildsjæle ved udgangen af
2011, så en stor tak til dem for deres bidrag.
Andre midler indsamlede vi ved ”Velgørenheds banko” på Centralhjørnet og der var om man må
sige det, fulde huse. En stor tak til Centralhjørnet for lån af lokale, til Martin Knudsen og Stine
Bruun for et skønt show og til nummer mester Patric. Vi fik kr. 7000,- i kassen den eftermiddag.
Vi har også lavet et foredrag vi tilbyder til foreninger om Kenya og især skole forholdene for
fattige børn. Det holdt vi for Rotary i Allerød og de kvittede med et bidrag til startkasser til de
børn vi har sendt på kostskole i 2012. Uden det bidrag havde vi ikke kunnet få dem i gang.
Jean har sammen med Jørgen besøgt både Nairobi og Kisii i september 2011 (for egne midler) og
i Nairobi besøgte vi Lyma Center for Education og indgik her aftale med Skolelederen Evans
Makoni om hvordan vi kunne støtte skolen.
Den første aktivitet var at sætte gang i DSB1 tæppernes transformering til tøj og vi havde store
udfordringer med lokalsamfundet, der bare hellere ville ha tæpperne end at starte en produktion
af tøj. Vi fik dog aftalen på plads.
Det viste sig dog, at marked er mættet for flis tøj, så nu undersøger vi nye muligheder.
Et andet projekt vi undersøgte var, om vi kunne hjælpe med at skaffe midler til en vand brønd til
slum byen. Det projekt har vi imidlertid valgt at sætte på hold, da lå krav om at vi skulle investere
i en grund for at få lov til at bore efter vand.
Vi endte med at foreslå et projekt med skole møbler og skole bøger og det har vi fået gennemført
i 2012.
Der er dog stadig stor mangel på skolebøger i Lyma Centret.
I Kisii aflagde vi kontrol besøg på Stevens skole og var meget positive over både alle de glade
børn og omgivelserne. Det er en rigtig dejlig skole hvor børnene både for ansvar men også plads
til at være børn. Steven har udviklet sig godt, hans karakterer er forbedret markant og er blevet
et gladere barn. Han er også valgt til sovesals leder af kammeraterne.
Vi stiftede også ”Lokal komiteen” der udvælger de børn der for fremtiden skal sendes på kostskole
i området samt holde kontrol med børnenes udvikling.
Vi fik præsidenten for Rotary Kisii til at blive formand, han er lektor på universitet og de øvrige
medlemmer er en medarbejder fra undervisningsministeriet, 2 skole lærere og en
håndværksmester.
2011 har været et opstarts år, vi er kommet godt i gang og har lagt fundamentet til at vokse og få
sendt endnu flere børn i skole.
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