Årsberetning 2013
Kostskolebørn
Jambo Shule arbejde startede allerede 2. januar tidligt morgen i Københavns Lufthavn. Her
mødtes Sarah og Jean fra bestyrelsen med Jesper Kobberø, der frivilligt havde meldt sig på banen
til at tage med og dokumentere vores arbejde for egen regning.
Næste morgen gik turen til Kisii, en køretur på næsten 400 kilometer igennem det smukke
landskab, og med udsigt til en mangfoldig kultur. I Kisii ventede vores seks kostskolebørn med
deres værger til en snak om ve og vel og livet generelt. Vi havde efter den store Masho sag
herhjemme været bange for, at børnene ikke kunne lide at være på kostskole. Men alle børn
meldte klart ud, at de var glade for kostskole modellen, og de på ingen måde ønskede at komme
på dagskole.
Det viste sig også at modellen med, at børnene kommer på kostskole og får lov til at være børn
samt mad tre gange om dagen har en positiv effekt på børnenes indlæring. Fem af eleverne fik
højeste karakter, men den sidste måtte gå sit år om, men han er efterfølgende kommet efter det og
ligger nu stabilt med gode karakter
De næste dage gik fra morgen til sen aften med at betale skolepenge og købe så meget som
muligt ind til hele skoleåret 2013, en bedrift man tror man klare på en eftermiddag. Men sandheden
er at alt tager langt tid i Kenya, alt for lang tid. Men på tredje dagen var det lykkedes at få alle
børnene sikkert installeret på skolerne til et nyt skoleår.
Violet.
Et af vores medlemmer havde givet os 500 kr. til at gøre noget specielt for et af børnene. Valget
faldt på Violet, der er storesøster til et af kostskole børnene. Efter deres forældre døde har hun
været værge for søskendeflokken og boet i forældrenes hus. Vi valgte at købe tre geder til hende,
hvilket bragte lykke i det lille hjem.
Men lykken sluttede ikke der, efter Jambo Shule skrev om Violet på vores Facebook side, væltede
donationerne ind for at hjælpe hende. To donerede nyt tag, hvilket var meget tiltrængt, da der var
huller til det fri. Taget blev meget billigere end forventet, så der blev også råd til at lave et udendørs
køkken, så drenge og piger kunne få hvert deres værelse i huset.
Andre donerede midler til indkøb af køkkenudstyr og madrasser til deres senge, samt et
sundhedstjek hos lægen til et af kostskolebørnene.

APRIL BANKO
I april var der tid til den gode tradition med Jambo Banko på Centralhjørnet, fantastisk hyggelig
eftermiddag, med mange kendte men også nye ansigter. Der kom så mange penge ind, at vi kunne
sende Violet på hendes drømme udannelse hos den lokale skrædder i Kisii. Vi siger tak til
Centralhjørnet for altid at være gæstfri og sætte lokaler samt bankogaver til rådighed.
Cabaret Bohemia
Oktober måned prøvede vi noget nyt. Cabaret Bohemia havde doneret en aften i velgørenhedens
navn, vi var betænkelige ved at sætte billetprisen til 200 kr., men der blev hurtigt udsolgt, og vi
havde en brag af en aften. Stort tak skal der lyde til holdet bag Cabaret Bohemia, samt Krukkerne i
Allerød for at skabe en fantastisk aften.
November blev +1
I november rullede vi vores første rigtige kampagne ud på Facebook, kaldet +1. Kampagnen gik
ganske enkelt ud på at fortælle, hvad vi lavede. Ved siden af Facebook kampagnen startede Dorte
den del af kampagnen, der gik ud på at få nye medlemmer. Med ønsket om at alle fandt et nyt

medlem kaldet +1, gik rygtet om vores arbejde som ringe i vandet. En rigtig god ide som vi helt
sikkert vil bygge videre på.
Afslutning på året.
I julemåneden rullede der 24 nye billeder over facebook med billeder af julebørn fra slummen i
Nairobi. Samtidig kunne vi kikke tilbage på året der gik, hvor LEGO donerede 21 kg Lego, samt
Fonden Af 17-12-1981 donerede 12779 kr. til skolemøbler og skoleudstyr. Alt sammen til
Kanwangware Day Nursery Community School, der er en skole beliggende midt i et af Nairobis
slumområder. Brille Huset i Købmagergade tog initiativ til at samle briller ind, som vi skal finde et
projekt til og alt det skal vi have med til Kenya i januar.
Claudio Bellucci forlod bestyrelsen i november måned pga. personlige årsager, vi vil gerne sige tak
til Claudio for det fantastiske stykke arbejde han har gjort i løbet af sin tid i Jambo Shule og ønske
ham held og lykke fremover.
Total blev der indsamlet 79565 kr. sidste år, hvilket vi er ganske tilfredse med, de fleste midler
kommer fra vores medlemmer, der øges år fra år, både med antal af medlemmer men også midler
der doneres.

