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DET SKER

RY
Lørdag
9.15-16.15: Mølleskolen: 
Fiberfest
10: Ry Roklub: Kondiløb
10-14: Posthusgrunden: Ry 
Marked
20: Ry Biograf: Kærlighed 
kender ingen grænser

Søndag
9.30: Dover Kirke: Erik 
Bredmose Simonsen
9.30: Låsby Kirke: Jesper 
Hanneslund
11: Ry Kirke: Jesper Han-
neslund
11: Alling Kirke: Erik Bred-
mose Simonsen
15.45: Ryvang: Syng i Den 
blå
16: Ry Biograf: Lego Bat-
man filmen, dansk tale
18.30: Ry Biograf: A Perfect 
Day
20.45: Ry Biograf: Kærlig-
hed kender ingen grænser

GALTEN
Lørdag
14: Bio Huset: Lego 
Batmand-filmen, 2D
16.15: Bio Huset: La La Land
19: Bio Huset: Kærlighe-
den kender ingen grænser

Søndag
10: Gava’s kirkesal: Martin 
Eskesen
10.15: Stjær Kirke: Carsten 
Marvig
10.30: Galten Kirke: Betina 
Hjorth Præstegaard
10.30: Skovby Kirke: Rikke 
Amalie Vestergaard
10.30: Skjørring Kirke: 
Thomas Frøkjær
14: Bio Huset: Lego 
Batmand-filmen, 2D
16.15: Bio Huset: La La Land
19: Bio Huset: Kærlighe-
den kender ingen grænser

SKANDERBORG
Lørdag
13: Biografen: Lego 
Batmand-filmen, 3D
15: Biografen: Vaiana, 3D
15.30: Fælleden: Teaterkon-
certen »Marams Fald«
17.30: Biografen: Jackie
20: Biografen: Kærlighe-
den kender ingen grænser

Søndag
13: Biografen:  Lego 
Batmand-filmen, 3D
15: Biografen: Operabio: 
Romeo og Julie
20: Biografen: Kærlighe-
den kender ingen grænser

SERVICE
Politiet
114

Lægevagten
70 11 31 31

22-årige Ditte 
Engelbrecht Sørensen 
fra Ry har allerede 
skaffet de første 
100.000 kroner 
og købt den første 
jordlod i Mombasa 

AF KENNETH LYNGHØJ
kl@mja.dk

RY Mange unge mennesker drømmer 
om at rejse og se verden, men det er 
alligevel de færreste, der drømmer om 
at flytte til Kenya og åbne et børne-
hjem for gadebørn. Og oven i købet 
gør noget ved det.

Ditte Engelbrecht Sørensen fra Ry 
har på kort tid indsamlet knap 100.000 
kroner til formålet, og tager til august 
til Mombasa, hvor der forhåbentlig al-
lerede næste år kan opføres et børne-
hjem - i første omgang for fem, og på 
sigt helt op til 20 forældreløse børn.

Ditte Engelbrecht Sørensen har 
allerede et tæt forhold til Kenya, og 
masser af  erfaringer med at tage sig 
af  gadebørn.

Hooked på Afrika
Som 18-årig droppede hun ud af  HF.

 - Der skulle ske noget andet, og så 
valgte jeg at tage til Kenya, fortæller 
hun.

- Jeg har altid været »hooked« på 
Afrika. I femte klasse på Mølleskolen, 
havde vi et projekt om gadebørn, og 
jeg synes det var utrolig spændende, 
fortæller Ry-pigen

Hun kontaktede ICYE, som er et 
udvekslingsprogram for unge, og tak-
kede i telefonen ja til et års frivilligt 
arbejde på et børnehjem.

Det blev en skelsættende oplevelse.  
Ud over at opleve kulturen i det afri-
kanske land kom hun tæt på mange af  
hjemmets gadebørn, som var mellem  
seks og 15 år.

- Jeg var ikke en rigtig voksen, men 
mere en jævnaldrende, de kunne snak-
ke med, fortæller hun.

I første omgang var det med sproget 
dog en udfordring. Ditte Engelbrecht 
Sørensen var ikke god til engelsk i sko-
len, men det betød til gengæld, at hun 
fik samlet en del Swahili op i stedet.

Hun arbejder stadig på at lære 
sproget, men taler dog så meget, så 
de lokale hurtigt forstår, at hun ikke 
ankom til landet i går.

Måtte kunne gøre noget
Hun var så heldig, at bo hos en velstil-
let og meget gæstfri værtsfamilie, som 
hun stadig har kontakt til. Opholdet 
var forbi i slutningen af  2014.

- Men jeg var ikke færdig med Ken-
ya. Jeg tænkte, at jeg måtte kunne gøre 
et eller andet, for gadebørnene, fortæl-

ler Ditte Engelbrecht Sørensen, som 
siden har været i Kenya flere gange.

Landets fattige gadebørn har gjort 
dybt indtryk. Mange af  dem bærer 
på tragiske historier om ensomhed, 
tiggeri, stoffer og vold. Men der også 
glæde forbundet med at lære dem at 
kende og at kunne hjælpe. 

- De er så taknemmelige over for det 
mindste. Det smil, man får, når man 
kommer ind på livet af  dem, og får et 
tættere forhold til dem. De er utrolig 
taknemmelige og nysgerrige, fortæller 
Ditte Engelbrecht Sørensen, der på et 
personligt plan har fået meget ud af  
sine rejser til Afrika.

- Jeg har lært en masse om kulturfor-
skelle og lært mig selv bedre at kende, 
og at stå på egne ben. 

På et tidspunkt opstod ideen om at 
åbne et børnehjem, og Ditte Engel-
brecht Sørensen fandt  sammen med 
en kvinde, som hjælper med at rejse 
penge til projektet. For nylig er Line 
Berggreen fra Javngyde også kommet 
med.

I gang takket være Lions 
I oktober holdt Ditte Engelbrecht Sø-
rensen foredrag for Lions i Ry, der som 
nogle af  de første valgte at støtte pro-
jektet økonomisk - med 14.000 kroner.

Siden er det på bare en måned lyk-
kedes at indsamle yderligere 80.000 
kroner - blandt andet fra andre Lions 
klubber og med hjælp fra et motions-
løb i Hørning. Den første jordlod på 
cirka 4000 kvadratmeter er købt i en 

lille by nær Mombasa - tæt på skole, 
sundhedscenter og den lokale kirke - 
og til august tager Ditte Engelbrecht 
Sørensen til Mombasa for være med 
til at sætte hegn op og plante køkken-
have.

Ditte Engelbrecht Sørensen regner 
med at det kommer til at koste cirka 
300.000 kroner i alt at opføre børne-
hjemmet.

- Vi regner med at kunne gå i gang 
med at bygge til januar 2018. Vi vil 
gerne bygge bæredygtigt og være 
selvforsynende med solceller og en 
køkkkenhave, hvor vi kan dyrke 
grøntsager, fortæller Ry-pigen, som 
har gode kontakter i landet, der hjæl-
per med regler og papirarbejde.

Starter med fem børn
Planen er i første omgang at åbne med 
fem børn.

- Vi tager det skridt ad gangen, men 
vi vil gerne op på 20 i alt.

Børnene kan man enten finde på 
gaden eller i såkalte Rescue Centers, 
som registerer gadebørn, fortæller 
Ditte Engelbrecht Sørensen, som til 
sommer færdiggør en uddannelse 
som pædagogisk assistent. Samtidig 
arbejder hun med at rengøre tog for 
ISS, fort at tjene penge til flybilletter 
og ophold i Kenya.

På sigt skal initiativtagerne i gang 
med at søge fonde og legater, og Ditte 
Engelbrecht Sørensen vil også gerne 
lave flere foredrag ligesom hun har 
flere venner i Ry, der hjælper med 
projektet.

Ditte skaber hjem  
for gadebørn i Kenya

 | Ditte sammen med nogle af 
børnene på Praise Gate Childrens 
Home, hvor hun var frivillig i et år. 
Undervejs forsynede hun blandt andet 
børnene med sportstøj indsamlet i Ry.

 | Lige nu går tiden både med arbejde, uddannelse 
og forberedelser til projektet, men til august går 
turen igen til Kenya for Ditte Engelbrecht Sørensen.


