
February 12, 2019

2019 er byggeår 
2018 har været et helt fantastisk år for os i Make Them 
Smile Kenya. Vi er meget taknemmelige for alle jer, der 
støtter op om projektet. Uden denne positive omtale, 
hjælpsomme hænder og folk, der på hver af deres måde 
bidrager, var dette ikke lykkedes. Tak til jer alle. I har gjort 
en kæmpe forskel i 2018 for os i bestyrelsen, de frivillige 
og vores kollegaer i Kenya.  

'Make Them Smile Kenya’ formelt stiftet i Kenya
Den Kenyanske organisation Make Them Smile Kenya nu 
er formelt stiftet. Papirerne er underskrevne. Dette 
betyder, at vores kenyanske kolleger nu kan agere mere 
frit ift fremdriften af projektet. Det er et krav fra den 
Kenyanske regering, at der, stiftes en lokal kenyansk 
søsterorganisation. Det er hermed indfriet. 
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Bidrag & Donationer 

I efteråret 2018 har vi været 
beriget med mange donationer til 
byggeriet fra private, 
virksomheder og klubber. Vi vil 
gerne vise vores taknemlighed til: 
Inox, Tømrer Martin Haasen 
Jensen, Tømrermester Martin 
Storm, Advokat Hanne Fabricius 
Haunstrup, AURA Energi, Vinstuen, 
Vagns TV og Antenneservice, 
Gartner Madsen, Muremester 
Thorsen, Moseløbet, Lions Club 
Theodora Silkeborg, Lions Club 
Them, Lions Club Ry, Lions Club 
Lystrup, Lions Club Galten-Skovby, 
flere Y’s Men’s klubber, samt en 
del private. 

Vi er 50.000kr fra at være i mål 
med indsamlingen til byggeriet 
af huset.  

Vi arbejder hårdt på at få de sidste 
penge samlet ind i form af 
udsendte ansøgninger. Vi har 
fokus på flere potentielle 
virksomheder, klubber og fonde.  

Huset ‘Tabasamu’ 

Børnehjemmet har fået navnet 
Tabasamu, som betyder smil på 
Swahili - nationalsproget i Kenya 

Brocafeen - Århus 

I november og december samlede 
Brocafeen i Århus ind til os, og vi 
kom forbi og gav et kort oplæg 
om projektet til cafeens julefrokost 
som tak for det flotte bidrag for 
deres indsats. 
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Første frivillig mødtes med Ditte og Andy i januar
2019 ser for alvor ud til at være året, hvor huset Tabasamu 
bliver bygget. Ditte tog til Kenya i starten af januar, hvor 
hun mødtes med vores kolleger Andy og Grace. Lasse, en 
dansk murer og frivillig for MTSK gjorde dem selskab i 
starten af januar. Lasse Thorsen, uddannet murer, 
pædagog samt erfaring med gadebørn i Guatamala, 
arbejdede ihærdigt sammen med Andy for at finde den 
rette entreprenør til byggeriet. Dette var en vigtig 
vidensdeling for Andy, og meget udbytterigt for begge 
parter. Herudover skal hegnet forstærkes til en mur i 
samarbejde med lokale gode forbindelser.

Medlem af CISU - Civil Samfund i Udvikling
Vi er blevet medlem af CISU, som er en sammenslutning af 
danske organisationer, der alle er engagerede i 
udviklingsarbejde. CISU er en uafhængig forening, som 
støtter medlemsforeningernes arbejde gennem kurser, 
rådgivning og online guides om alt fra økonomistyring i 
projekter over organisationsudvikling og til bæredygtig 
udvikling for at sikre menneskers rettigheder, fremme 
global retfærdighed og bæredygtighed, og modvirke 
årsagerne til fattigdom. CISU er platform for 
erfaringsudveksling og vidensdeling, der opbygger 
kapacitet, fremmer gensidig læring og nytænkning.  

Vores medlemsskab er en stor bonus og gør, at vi kan 
deltage i relevante kurser og få rådgivning til helt 
specifikke spørgsmål i forbindelse med udfordringer. Dette 
har vi allerede benyttet os af og ser frem til mere i 2019. 
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Frivillige 

Vi har i løbet af 2018 modtaget 
flere henvendelser fra personer, 
som ønsker at komme ned og 
være frivillig på grunden. 
Efterspørgslen har været fra folk i 
alle aldre. Vi er derfor gået i gang 
med at undersøge, hvad der skal 
til for, at man kan være frivillig for 
os i Kenya. Eksempelvis regler for 
udsendelse og kontrakt mellem 
den frivillige og os.  

Book et foredrag 

Ønsker I at møde Ditte og de 
øvrige ildsjæle er I meget 
velkommen til at booke et 
foredrag, som vi kan garantere er 
inspirerende, rørende og som 
ikke mindst er et bevis på, at 
sammen kan vi gøre en kæmpe 
forskel for børnene i Kenya. 

Ditte er selv i Danmark i marts og 
april 2019 
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Bred eksponering på Sociale medier
Det er dejligt at se, hvordan projektet spreder sig fra mund til mund og i kraft af eksponering på 
de sociale medier. Tak til alle jer, der deler vores opslag på Facebook. Ingen tvivl om at vi ad den 
vej kommer bredt ud i landet samt langt ud over landets grænser. Et eksempel herpå er en 
dansker, med bopæl i USA, som har doneret et flot beløb. I USA er det udbredt at donerer til 
velgørenhedsprojekter som vores - Endnu en stor TAK! 

Tjek vores film på hjemmesiden
Hjemmesiden bliver løbende opdateret af vores ihærdige frivillige og filmen, som vi bla. viser til 
foredrag, er nu også at se på www.makethemsmilekenya.org.  

Familien Andreasen besøger MTSK 
grunden
Dejlig tur til Kenya med masser at oplevelser. 
En af højdepunkterne på turen var uden tvivl 
vores visit på Dittes grund . Super skøn 
oplevelse hvor vi alle fik et indblik i hvad det 
vil sige at være en kenyansk familie på 
landet. Skøn velkomst at få fra alle såvel unge 
som gamle. Derudover var Andy super til at 
være guide og fortælle om landsbyen og 
planerne for grunden. Virkelig dejlig dag 
fyldt med glæde og optimisme for fremtiden 
på dette lille skønne sted. 

Udpluk af personlige oplevelser på Bloggen – Anette fortæller:
I foråret 2017 blev jeg en del af bestyrelsen i Dittes projekt Make Them Smile Kenya, hvilket 
siden hen har fyldt utrolig meget i mit liv på forskellig vis. Sammen med 3 kollegaer fra Falck, 
realiserede vi i februar 2018 tanken om at rejse til Kenya. Jeg har aldrig tidligere rejst udenfor 
Europa […] Det skulle senere vise sig, at flyturen ikke var noget i forhold til, hvad vi ellers kom ud 
for af oplevelser i Kenya. 

[…] Andy og Grace fantastiske værter, og 
det var tydeligt at mærke, at der er stor 
respekt om dem i det område, hvor 
MTSK grunden er. Andy kommer jævnligt 
og holder opsyn med stedet og gør et 
stort stykke arbejde.  

[…] Jeg forstår nu, hvorfor Ditte holder så uendelig meget af disse 
mennesker. Deres smil, latter og taknemmelighed har gjort et kæmpe indtryk 
på mig og har givet mig en kæmpe forståelse for, hvordan livet også kan 
være og hvordan en umiddelbar lille håndsrækning kan betyde en verden til 
forskel for andre! Jeg er SÅ stolt over at være med i MTSK.
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http://www.makethemsmilekenya.org

