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Vi er klar til at bygge 
Tegningerne fra arkitekten og budgettet ligger klar. Grunden 
er klar og vandet er etableret. Vi mangler nu kun 88.000kr for 
at kunne gå i gang med byggeriet, som er skønnet til at koste 
omkring 300.000kr. Fra Danmark arbejder vi ihærdigt på at få 
skrabet disse sidste midler sammen via diverse fonde, 
erhvervsdonationer samt private donationer og sponsorater.

Så snart pengene er indsamlet, kan byggeriet påbegyndes 
indenfor en måned. Vi estimerer byggeriet til at vare ca et 
halvt år. 
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Vand fra egen brønd 

I januar blev der foretaget 
vandmålinger på grunden og 
kort efter gik arbejdet i gang 
med at etablere brønden. 
Arbejdet er stadig igang, men 
allerede nu bidrager brønden 
med frisk grundvand til Make 
Them Smile Kenyas grund og 
til naboer i lokalsamfundet, så 
de ikke længere skal gå 3 km 
for at hente vand. 

Store donationer - 
vi er så tæt på! 

Op til sommerferien har 
projektet for alvor fået vind i 
sejlene. Endnu en gang har 
Lions i Lystrup og Ry bakket 
fantastisk op om projektet, og 
Lions Silkeborg har også 
sluttet sig til. Med et samlet 
beløb på 142.000kr betragter 
vi Lions klubberne som vores 
stjerne sponsor.  

Ydermere har INOX indsamlet 
70.000kr ved deres årlige 
kundesommerfest, hvor INOX 
istedet for de traditionelle 
gaver, ønskede sig donationer 
til støtte for Make Them Smile 
Kenya - fantastisk! 

 Tusind tak til Lions og INOX.  

Vi mangler nu kun 88.000kr 
for at kunne gå i gang med 
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Naboer hjælper til 
Naboer til grunden hjælper til, hvor de kan med projektet. En 
nabokone laver mad til arbejderne, når der bygges hegn og 
etableres brønd. En nabomand fungerer som vagt på grunden. 
Ditte og vores folk i Kenya har formået at skabe gode 
relationer til det lokale samfund og naboerne, hvilket giver 
engagement og tryghed i Make Them Smile Kenyas 
foretagende.

Mange besøg fra Danmark på grunden
I februar og i maj måned har flere fra bestyrelsen valgt, at 
deres private rejsemål skulle gå til Kenya for bl.a. at få indsigt 
i Dittes vision om Make Them Smile Kenya børnehjemmet. 

Det har været store oplevelser for både medlemmer af den 
danske såvel som den Kenyanske organisation og stærke 
relationer og bånd er blevet knyttet, og der er stor entusiasme 
fra begge sider.

Besøgene har skaber stor 
respekt for projektet fra 
lokalsamfundet idet det er 
tydeligt, at det er en 
velfunderet og engageret 
organisation, der står bag. 

Første ambassadør for Make Them Smile Kenya
Jesper Staulund, på billederne forneden, vandt i 2016 ironman 
i Barcelona og kom på 5. Pladsen på Hawaii i ironman World 
Championship. 

Nu løber, svømmer og cykler han med Make Them Smile 
Kenya logoet på sit tøj. Det er vi meget stolte af og ønsker 
Jesper held med på vejen. Tusind tak Jesper!

Nyhedsbrev Januar til Juni 2018 �2

Foredrag 

Den 17. April holdt Ditte foredrag 
om børnehjemsprojektet i 
Jaungyde forsamlingshus. En 
nabo til  Jaungyde, som selv har 
boet i Tanzania, havde lavet 
Tanzaniansk mad til alle.  

Ditte fortalte om baggrunden for 
projektet, organisationen, status 
og de næste skridt. Der var stor 
interesse og enorm spørgelyst. 

Yderligere blev der holdt 
foredrag for Lions Lystrup den 17. 
maj. Foredraget blev holdt af 
Mette og Line på vegne af Ditte, 
og det var en dejlig oplevelse, at 
kunne vise Lions Lystrup, hvor 
lang vi er nået i og med, at Lions 
Lystrup og Lions Ry bidrog med 
projektets første store donationer 
på henholdsvis 50.000kr og 
14.000kr, hvilket muliggjorde køb 
af grunden.  

Det var en festlig aften og vi ser 
frem til yderligere godt 
samarbejde med Lions 
klubberne. 

Book et foredrag 

Vi kommer gerne ud og fortæller 
om projektet til private og 
erhvervssponsorer, men også 
meget gerne til skoler, 
forsamlingshuse, lokale interesser 
og events.  


