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Byggeri godt i gang 
Første spadestik er taget og nu arbejder naboer og folk fra den 
nærmeste store by på højtryk sammen med byggeteamet for 
at få hjemmet bygget færdigt. De arbejder fra tidlig morgen 
og fortsætter, til det bliver mørkt. Det er vigtigt, at vi har så 
mange som muligt engageret i byggeriet, både kvinder og 
mænd. Kvinderne henter vand til byggeriet og som 
forfriskning til mændene. For at sikre byggematerialerne, bor 
to mænd på grunden som sikkerhedsmænd, så længe 
byggeriet varer. 
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Første DK/Kenya 
bestyrelsesmøde 

Den 10/9 blev første fælles 
bestyrelsesmøde holdt i Kenya. 
Her blev lagt vægt på de 
kulturelle forskelle, man kan 
støde på i arbejdet på tværs af 
kontinenter. Der blev lavet 
forventningsafstemning 
omkring rollefordeling, og 
fokusområder nu i byggefasen 
samt på længere sigt blev 
afstemt. Det var berigende for 
både den danske og den 
kenyanske bestyrelse. Ud over 
den kenyanske bestyrelse, var 
Ditte, den danske formand og 
flere danske og kenyanske 
frivillige mødt op til mødet. 

�  

Billedet viser den kenyanske 
bestyrelse sammen med Ditte 
og frivillig Lasse Thorsen. 

Vi søger frivillige! 

Handlekraftige personer med 
kompetencer indenfor 
fundraising, kommunikation, 
events og/eller med erfaring 
indenfor lovgivning/sundhed/

kultur etc. Skriv til os: 
info@makethemsmilekenya.org 
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Berigende udbytte af vores CISU medlemsskab
MTSKs medlemskab af Cisu gør det muligt, at deltage i 
relevante kurser.

I marts havde vi fornøjelse af at deltage i kurset "Et 
sundhedstjek af bestyrelsen", hvor ca. 8 andre organisationer 
deltog. Vi var tre med fra MTSK og til trods for, at vi alle har 
været involveret i frivillig arbejde tidligere samt har mange års 
erhvervserfaring fra jobs og uddannelse, kunne vi klart nikke 
genkendende til de udfordringer, vi møder i vores projekt. 

Cisus engagerede medarbejdere/kursusledere kom med 
masser af guldkorn til at styrke vores bestyrelsesarbejde, og vi 
fik på tværs en god dialog omkring rollefordeling og 
forventningsafstemninger omkring ansvarsområder. 

Som opfølgning på kurset samlede vi i maj måned hele 
bestyrelsen og afholdte workshop med det formål at få fordelt 
de mange forskellige opgaver og få klart defineret, og ikke 
mindst nedskrevet, rollefordeling, forventningsafstemninger 
samt forretningsordenen. MTSK er i rivende udvikling, og det 
gælder om at få alle ender til at nå sammen.

Byggeansvarlig Jesper Madsen tog hurtig beslutning 
om at rejse til Kenya og selv få syn på projektet.
I starten af maj måned tog vores byggeansvarlig Jesper 
Madsen en hurtig beslutning om at rejse til Kenya og selv få 
syn på det projekt, som han er en stor og vigtig del af. Han 
pakkede sin rygsæk, fik bestilt flybillet, lavet aftaler med 
vores ihærdige repræsentanter fra vores kenyanske afdeling og 
samarbejdspartnere vedrørende byggeriet af børnehjemmet og 
rejste til Afrika for første gang. For en god ordens skyld vil vi 
atter understrege, at alle udgifter til denne rejse blev afholdt 
af Jesper alene.
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Arbejde og udvikling 

Efter mødet med de forskellige 
bestyrelsesmedlemmer samt 
frivillige gik turen til grunden. Vi 
går meget op i at komme 
hinanden ved. Det er vigtigt at de 
lokale ved hvem, der er på nabo 
grunden, og at vi får et godt 
forhold til hinanden. 

Dette er en win win for begge 
parter. Hvis vi ikke bliver set 
positivt på i lokalsamfundet, vil vi 
havde meget svært ved at 
gennemføre projektet. Projektet 
giver naboerne arbejde og 
udvikling i deres nabolag. 

Lasse Thorsen - 
Frivillig 

Murermester Lasse Thorsen, som 
har eget murerfirma på sjælland, 
har af flere omgang nu opholdt 
sig i Kenya, hvor han har givet 
delt ekspertise med os omkring 
byggeriet. Efter første tur til det 
afrikanske valgte han at sige sit 
job op, og har nu igen været i 
Kenya for at hjælpe til. Vi sætte 
stor pris på Lasse og hans energi 
i MTSK!   
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Jesper, Andy, Grace, Poul Erik m.fl. mødtes med arkitekten, besøgte andre projekter, som vi bliver 
inspireret af og det blev til mange timer på grunden. 

Under opholdet i Ukunda fik Jesper den kenyanske 
kultur tæt ind på kroppen, hvilket kun gjorde 
oplevelsen endnu bedre og nærværende. Vi er meget 
taknemmelig over for den varme og seriøsitet vi 
møder hos vores kolleger i Kenya.

At besøge grunden, selv opleve de fantastiske 
omgivelser (væk fra de triste beskidte gader og byer) 
og ikke mindst møde de glade og hjælpsomme 
naboer, som bor omkring MTSK grunden, er svært 
at beskrive med ord - det skal opleves!

Dagen efter Jespers hjemkomst var der generalforsamling i 
MTSK og trods en særdeles hektisk uge med mange timers 
rejse, tog Jesper sig tid til at berette om sit besøg og give os 
status på byggeriet.

Vi er meget stolte og taknemmelig over så 
gennemarbejdede tegningerne og budgettet er.

Efterfølgende mødtes byggegruppen her i Danmark for at 
finpudse det sidste, inden det første spadestik i august.

Hyggedag på grunden
I forbindelse med den samlede danske og kenyanske bestyrelse valgte vi at lave et lille event, hvor de 
lokale blev inviteret til lokal mad - Pilau (krydderis med kød stykker) og pandekager. Naboerne havde 
ikke spist siden klokken 5 om morgenen, da de vidste, vi kom forbi, så vi var længe ventet. 

Mens der blev kokkereret, spillede store som små fodbold, og der 
blev delt tøj ud til alle aldre. Dette var en stor dag for os alle. Det er 
meget beundringsværdigt, hvor meget man kan gøre, når man står 
sammen. 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Medicinstuderende besøger grunden - Annes fortælling:
[…] Dagen efter min ankomst kørte vi indlands for at besøge 
landsbyen hvor ”Make Them Smile Kenya” har deres grund, og hvor 
børnehjemmet skal bygges. Den brønd som Make Them Smile Kenya 
allerede har fået bygget, var i stykker, så vi slog to fluer med et smæk, 
og tog en lokal håndværker med, der kunne fikse brønden. 
Jeg er imponeret over, hvor gennemtænkt projektet er. For at støtte 
lokalsamfundet er det håndværkere fra familier omkring grunden, der 
bliver hyret til arbejde på projektet. Og der bliver der tænkt over ikke 
at hyre den samme hver gang, men at tilbyde forskellige mænd 
arbejdet. Jeg forestiller mig, at det er fordelen ved at have lokale som 
Andy og Grace med på projektet – de tænker over sådan nogle ting.

Man kan ikke køre i bil hele vejen ind til grunden. Det kunne vi i hvert fald ikke! På et tidspunkt 
måtte vi give op på den lille smalle sti, og i stedet gå til fods ind og ud mellem huse, køkkenhaver, høns 
og mangotræer. Så fik vi også mulighed for at hilse på naboerne, hvilket var en sand fornøjelse!

Man kan ikke andet end at blive glad og stolt over at se, hvad 
Make Them Smile Kenya har betydet for et samfund på den 
anden side af verden. Dér – mellem kokospalmerne, støvede af 
den tørre jord, og med et kæmpe smil på læben – endte børn 
rundt i tøj, der var blevet bragt ud fra Danmark. 
Vores besøg rygtedes omkring i landsbyen, og flere og flere børn 
og voksne dukkede op for at se hvad der nu skete, og hvem den 
nye blegfis fra Danmark var.

En dag var jeg med Andy til et møde med en anden kvinde der også er frivillige på projektet. Hun er 
uddannet inden for sundhed, jeg er medicinstuderende, og havde da lige brugt 3 uger på at arbejde et 
andet sted i Kenya blandt andet med børn med meget dårlige vilkår. Det gav et godt udgangspunkt for 
en snak om hvilke sundhedsmæssige udfordringer børnehjemmet kommer til at have i kraft af mange 
børn der bor tæt. Vi brainstormede også på, hvordan børnehjemmet kunne være en base eller et 
udgangspunkt for sundhed i hele landsbyen.

Det var utrolig lærerigt og spændende at komme til Kenya og se ”Make Them Smile Kenyas projekt, 
og jeg er dybt imponeret over Ditte, der har sat gang i det hele, og brænder for at gøre en forskel disse 
mennesker […]

Tusind tak til Andy og Grace for at tage sig så godt af mig mens jeg var der, og tak til Ditte for at jeg 
måtte komme på besøg!

Venlig hilsen Anne
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