Årsrapport 2012
2012 var andet år for Jambo Shule, men første år hvor vi virkelig skulle til at arbejde aktivt
i Kenya. Året startede med at udvælge de første seks børn i Kisii og sende dem på
kostskole med alt hvad de skulle bruge til undervisning, frihed og personlig hygiejne.
Januar bød også på besøg på Lyma education center, hvor vi via vores kampagne ”Giv
skolebøger til et barn i slummen” og Banko afholdt i 2011, kunne donere skolebøger til
skolens 130 børn. Samtidig blev der doneret sportsudstyr og aktiverende legetøj.
Maj måned var vi så heldig at blive godkendt af fonden Europe Third World Association
som gav os mulighed for at sponsorere skolebænke, børnehaveklasse møbler, madrasser
samt møbler til læreværelse og skolens kontor.
12. Maj stod også i festens tegn, i et forsøg på at få nye medlemmer afholdtes der Fest300
på Nørrebro Teater, mange arbejdede gratis den aften, der i blandt kunstnerne der
optrådte, og det endte med at blive en dejlig hyggelig aften, desværre var overskuddet og
antallet af nye medlemmer ikke tilfredsstillende i modsætning til det store arbejde, så vi
overvejer kraftigt om et lignende arrangement kan komme på tale igen.
I 2012 fik vi også doneret en masse tøj fra DSB, noget af tøjet er sendt ned til vores
projekter når vi havde muligheden for at sende det gratis af sted, men langt det meste er
doneret videre til et andet Dansk projekt i Kenya, ganske enkelt for at spare på
administrationsomkostningerne.
Kunstnerne Bjørn Ignatius Øckenholts donerede i juni måned et værk til Jambo Shule,
hans fortolkning af vores logo, plakaten fik vi trykt gratis og bliver i dag solgt på vores
webside.
11 gange i 2012 var vi ude og holde foredrag for Rotary klubber, og fortælle om vores
måde at arbejde i Kenya på, der har været bud lige fra Århus til Holte og to af klubberne
har kvitteret med en lille donation
Det lykkedes os at få indsamlede 91706 kr i 2012, midler der kommer fra vores xxx
medlemmer samt fonde.

……………………………........
jean-Lorentz Lafontaine.

………………………………….

Sarah Rye Lundsberg.

.......................

Claudio Bellucci.

