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Bestyrelsesmøde i Kenya
I februar 2020 mødtes flere medlemmer af 
den danske og den kenyanske bestyrelse 
endelig til et samlet møde i Nairobi, hvor 
status, muligheder, udfordringer, planer 
og udvikling blev diskuteret og vendt. 

Svarende til CISU i DK, findes KCDF i 
Kenya, og vi så på deres kursusudbud. 
Børnepolitik, arbejdskontrakter og samar-
bejdet mellem den danske og kenyanske 
kultur i organisationen var også på agen-
daen som hovedemner. Et godt møde.

jeres Bidrag har realiseret dette hjem
Huset står nu med vinduer, døre, indvendige og udvendige fliser. 
Der er malet og køkken og badeværelse tager form. 

I disse måneder, hvor mange ting har stået stille eller har været og 
stadig er forsinkede pga Covid-19 pandemien, har vi kunnet bruge 
tiden konstruktivt på at finpudse og færdiggøre mange ting ved 
huset. Regntiden er dog også årsag til almindelige forsinkelser.

solcelledrevet vandpumpe doneret af 
hollandsK par 
I ferbruar i år donerede Ferdi Verberk og Inge Vloet en vand-
pumpe og tilhørende solcelle til at drive pumpen med. Dette be-
tyder, at der kan føres vandledninger ud til en tappehane udenfor 
grunden, så nabofamilierne kan hente vand uden at skulle være 
afhængige af at kunne komme ind på grunden. Denne vandhane 
har stor betydning for nabofamilierne til Make Them Smile Kenya.

tak for alle Donationer

Donationer af alle størrelser går 100% 
til realiseringen af hjemmet Make Them 
Smile Kenya. TAK til alle som bidrager. 
Jeres håndsrækninger betyder ALT for at 
kunne gøre smil til hverdag for de udsatte 
børn, som inden længe får et nyt liv i 
Make Them Smile Kenya.

Vores hovedfokus nu er at skaffe funding 
til et solcelleanlæg. 

frivillig kasserer

Lyst til ekstra point på CV’et med 
hjælp til vores kasserer i MTSK? 

Har du kendskab til regnskab, bogføring og 
budgetter og forståelse for at lave indbe-
retninger? Så kan du blive vores teamplayer 

i regnskab. 

Vi glæder os til at høre fra dig på:          
info@makethemsmilekenya.org

Vi har fået anskaffet hjemmets vandtank, 
som står og venter på at vandtårnet skal 
ankomme fra Nairobi, når landet åbner op 
igen efter nedlukningen.

Vi sætter derfor ind med fokus på at få 
samlet ind til et solcelleanlæg, som skal 
kunne drive hele hjemmets behov og med 
en generator som backup. El er et krav fra 
den Kenyanske regering for at kunne åbne 
dørene for vores børn.



grace Bonareri omari - vores engage-
rede Koordinator i momBasa
Grace Omari er vores ihærdige og engagerede daglige koordi-
nator  og administrator i Mombasa. Grace har været med siden 
projektets begyndelse, og der hersker ingen tvivl om hendes dybe 
engagement i Make Them Smile Kenya. 

“Min drøm er, at Make Them Smile Kenya for alvor skal bygge 
bro mellem de udsatte og de rige i vores samfund. Om fem år har 
vi bygget en bro, som giver disse udsatte børn fra området her i 
Kwale / Mombasa mulighed for at realisere deres drømme” Siger 
Grace. “Denne chance”, uddyber hun, “giver mening i mit liv og 
giver mig muligheden for at få smilet frem hos mange børn. Jeg er 
med til, sammen med resten af Make Them Smile Kenya, at give 
disse børn uafhængighed, menneskelig værdi, evnen og lysten til 
at samarbejde og løse problemer, fordi det nytter”.

Grace er selv ung kvinde i et mandsdomineret arbejde. Hun 
møder negative stereotype holdninger om kvinder og kvindelig 
ledelse og mærker, hvordan hun skal holde godt fast i tøjlerne for 
at blive taget avorligt med sit arbejde og i sin ihærdige indsats.

Grace er en kvinde med ben i næsen og lader sig ikke slå ud. Hun 
er en dygtig netværker, og hun kender området og relationerne 
godt, så hun ved, hvad hun skal gøre for at komme igennem med 
ting, og hvordan hun kan skaffe hjælp og støtte fra relationer, hvor 
det er nødvendigt. 

Grace lægger ikke skjul på, at det til tider kan være lidt af en ud-
fordring at få den danske og den kenyanske kultur til at balancere 
i arbejdet mellem de to bestyrelser. “At arbejde med den danske 
kultur har udvidet min forståelse for flere perspektiver og flere 
måder at få ting gjort på, og det er vigtigt, at vi har forståelse for 
hinanden”. 

Grace er Make Them Smile Kenyas daglige leder på grunden. 
Hun overvåger byggeriet, alle småprojekter med færdiggørelsen, 
ansættelse af nuværende vagtmand, møde med besøgende på 
grunden og sørger for gode relationer til områdets Chief. Grace 
har uvurderlig værdi for Make Them Smile Kenya, og hun bidrager 
til et konstruktivt og godt samarbejde for alle parter.

chief’s  Blessing
Grace Omari er, som nævnt, i god kontakt 
med Kwale områdets Chief. NGO’er hører 
ind under det Kenyanske ministerium for 
Intern og National koordination. 

Chiefs er direkte ansvarlige for alle NGO-
er, der hører ind under deres områderl 
hvilket gør det obligatorisk at arbejde 
sammen med Chief’en og dennes Village 
Chairmen, når man arbejder med alle 
former for velgørenhedsprojekter. 

Områdets ‘Elders’ og Village Chairmen 
(Ældre og rådsmænd), arbejder direkte 
sammen med Chief’en. Man kan derfor på 
ingen måde undse sig at gøre en indsats 
for at skabe disse gode relationer, hvis 
man vil have held med sit foretagende og 
have forhåbninger om at opnå støtte og 
accept fra samfundet. 

Grace har arbejdet meget for denne 
kontakt og har gjort en stor indsats for at 
sætte Chief Mr. Bakari Omari ind i målet 
med og tankerne bag Make Them Smile 
Kenya. 

Denne gode relation skaber opbakning, 
muligheder og ikke mindst tryghed for 
projektet. 

Geophrey (MTSK bestyrelsesmedlem) og Vil-

lage Chairman Said Athuman, arbejder under 

Chief Mr. Bakari Omari.

Lokale vagtmand

Ali Mwachela bor 
fast på grunden for 
at passe på det tom-
me hus, inventar og 
for at holde et vågent 
øje med grunden.

Grace med Ferdi Verberk og Inge Vloet, da de besøgte grunden.



Langsomt kører bilen det sidste stykke 

af grusvejen, med kæmpe bump, et 

væltet træ, og en ganske stillestående 

varm luft. Landsbybørn der smiler, 

råber og vinker til os. Endelig holder vi 

udenfor porten.  Det varer ikke længe 

før grunden er fyldt med nysgerrige og 

tillidsfulde børn, der spørger interesser-

et ind til hvem vi er! Der bliver danset, 

grinet og sunget på begge sprog, 

ufattelig givende og tankevækkende 

at opleve disse små individer, der ikke 

ejer meget, men er så livsglade alligev-

el. 

Det første hus står nu næsten færdigt. 

Det er nemt at forestille sig, hvor dejligt 

det bliver for de børn, at få et hjem, 

trygge rammer og en hverdag der ikke 

er fyldt med kaos.

Der mangler el, møbler, vand i huset. 

En af dagene mødtes vi med det hol-

landske par, der har doneret pumpen, 

og vi fik afprøvet denne vandpumpe, 
som skal pumpe vand op i vandtårnet.

Vi fik kigget på huset, snakket gulv-

belægning med entreprenøren. Muren 

blev efterset, og løsninger til færdig-

gørelsen blev overvejet.

indBliK:

inas fortælling 
om sit Besøg på 
maKe them smile 
Kenya grunden

Børneliv - Make Them Smile Kenyas børnepolitik

Med ekspertise og samarbejde mellem fagfolk og erfaring fra både 
Kenya og Danmark er der udarbejdet den færdige børnepolitik. 
Børnepolitikken skal være det kompas, vi navigerer efter når vores 
børnepolitik omsættes til praksis. Dette er gældende for bestyrelse, 
frivillige, ledere og medarbejdere. Alle har ret til en tryg barndom som 
solidt fundament til voksenlivet.

oplysende foredrag i ry Biograf
Den 14. november 2019 havde vi inviteret Ry samfund til foredrag, 
kaffe og MTSK kage doneret af Kvickly Ry. Ry by, private og erhverv 
har fulgt MTSK på tæt hold fra starten, idet Ditte er fra Ry, og mange 
af de første sponsorater kom her fra. 

Vi ville derfor gerne fortælle om projektets udvikling, vise hvad de har 
været med til at bidrage til og sige dem en stor tak for deres støtte og 
tro på projektet. 

At oplyse om hvad sponsorpenge og donationer bidrager til helt 
konkret er en vigtig prioritet for os. Projektet skal være håndgribeligt.

stor indsats fra frivillige 
Vi er i løbet af det sidste års tid blevet beriget med værdifulde kom-
petencer fra engagerede frivillige i mange af vores kerne arbejds-
grupper. I alle arbejdsgrupper er der hæftig aktivitet. Organisationen 
styrkes med erfaring og samarbejde og derved bliver projektets 
fundament stærkere både i Danmark og Kenya.

En stor tak skal lyde til alle vores fantastiske frivillige.

Kcdf - værdifuldt sa-
marBejde
KCDF har kurser til vores kenyanske  
bestyrelse og frivillige. 

KCDF arbejder nationalt for at fre-
mme samfunds vækst, modstands-
dygtighed og bæredygtighed gennem 
lokal kapacitetsudvikling og sociale 
investeringer. For os skaber dette 
fremadrettet driftsikkerhed og trygge 
rammer for vores børn.


