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Flotte donationer, ny lov  og flere hænder 

 

 
FLOTTE DONATIONER 

 

Y's Men 

I november blev Make Them Smile Kenya udtaget som regionsprojekt hos Y’s 
Men for 2021-2022. Vi er utrolig taknemmelige for, at Y's Men ser og tror på 
det, vi gør.  
Det betyder, at vi nu kan få bygget et frivilligt hus og få elektricitet til begge 
huse.  
Vi glæder os meget til samarbejdet med Y’s Men! 
 
Pilgrim Foundation 
I forbindelse med at Pilgrim var nødsaget til at nedlægge deres fond, har 
de valgt at donere et større beløb til Make Them Smile Kenya.  
Heidi Brogaard, der er Head of E-commerce hos Pilgrim, blev nemlig 
opmærksom på organisationen i en artikel i Skanderborg Ugeavis. Det er 
vi meget beærede over,  
og der skal lyde en stor tak til Heidi og Pilgrim. 
 
 
  



MTSK-BØRNEHJEM RAMT AF NY KENYANSK LOV 
I efteråret 2020 kom Kenyas regering med nye regler angående børnehjem. Dette udspringer af 

regeringens målrettede arbejde om at bekæmpe trafficking af børn og børnemishandling, som desværre 
har vist sig i mange lande. Flere afrikanske lande er gået sammen om denne bekæmpelse ved bl.a. at 

lukke midlertidigt for udstedelse af tilladelser til at starte nye børnehjem og ved decideret at lukke 
børnehjem.  

Set i lyset af de nye regler vil Make Them 
Smile Kenya for en tid mobilisere sig som 

en organisation med fokus på børnehjælp, 

da vi og vores faciliteter for en tid ikke kan 
være et børnehjem. 

Vores indsats for at hjælpe gadebørn 

fokuseres derfor på at hjælpe kenyanske, 

udsatte familier, så børnene i første 
omgang ikke behøver at ende på gaden. 

Regeringen har udsendt vejledningen ‘Guidelines for the Alternative Care of Children in Kenya’, som vi vil 
følge og rette os efter.  

Vi støtter naturligvis op om regeringens kamp mod børnemishandling. Vores faciliteter vil for en tid danne 
rammen for aktiviteter, workshops og initiativer, der fokuserer på læring og kompetenceudvikling for børn 

og deres forældre - især mødre.  

Under de nye forudsætninger er det muligt for os at komme hurtigere i gang end forventet. Det giver os 

mulighed for at skabe værdifulde og tillidsfulde relationer i lokalsamfundet, inden vi opnår drømmen om 
at skabe et børnehjem med faste beboere - hvilket stadig er det endelige mål, når lovgivningen igen 

tillader det.  

Til trods for de uforudsete ændringer holder vi stadig fast i vores mantra om bæredygtighed: 

Give a man a fish, and you feed him for a day. Teach a man to fish, and you feed him for a lifetime. 

 

 



 

CORONA-SITUATIONEN I KENYA 

I Kenya er der igen udgangsforbud fra kl. 22-04. Dette tidsrum er sat op for at mindske unødvendig udgang og 
for, at folk kan komme til og fra arbejde. Ca. 82.000 er døde af Corona og ca. 55.000 er smittede. Lige nu ser det 

ud til, at skolerne åbner til januar, hvor folkeskoleeleverne skal gå et år om. 

De begrænsede rejsemuligheder i hele verden rammer naturligvis også Make Them Smile Kenya. Vores stifter, 
Ditte, har måttet udsætte sin rejse til Kenya, og glæder sig utrolig meget til igen at kunne besøge grunden. 

Gudskelov er vi beriget med Poul Erik, frivillig ildsjæl, som er bosiddende i Mombasa, og er en kæmpe støtte for 
både kollegerne i Kenya og Danmark. Det har, og har haft, stor betydning, at Poul Erik fysisk kan besigtige 

byggeriet undervejs. 
 

STATUS PÅ MTSK-HUSET 
 

Vores hus er bygget færdigt, og vi mangler nu kun at etablere elektricitet. Vores byggeudvalg har 
indhentet tilbud fra lokale udbydere og haft kontakt til Ingeniører uden Grænser, som vi har god sparring 
med. Nu søger vi specifikt midler til etableringen af elektricitet, og her lægger vi stor vægt på 
bæredygtighed. 

 
 

Vandtårn 
Efter det igen er blevet muligt at rejse mellem de afrikanske kommuner, er vandtårnet kommet frem og 
sat op i Mombasa. Det er vigtigt for os, at de lokale stadig har mulighed for at få rent drikkevand. Planen 
er derfor, at vi skal have sat en vandhane på ydersiden af muren, der omkranser vores grund. Det har fra 
starten været vigtigt for os, at vi har vores naboer og andre lokale med i, hvad der sker på grunden, og at 
de altid føler at vores tilstedeværelse og organisation skaber værdi for dem. Grace, vores kenyanske 
kollega, fortæller, at høvdingen altid takker for at Make Them Smile Kenya har valgt at brønden er 
tilgængelig for beboerne i området - det varmer i den grad. 

  



Flagermus 
I øjeblikket er vi ved at udrydde flagermus oppe på vores tag. Flagermusene kan have mange 
sygdomme, og vi bliver derfor nødt til at gribe ind. Herefter undersøger vi, hvordan vi fremadrettet 
kommer lignende problemer i forkøbet. 

 

Velkommen til Ali! 
Vi har fra den 1. oktober ansat Ali til at passe på vores hus og tilhørende grund, da huset nu er bygget 
færdigt. Han har været med i hele byggeperioden og blandt andet stået for sikkerheden. Ali er super loyal 
over for Make Them Smile Kenya og vi er stolte over at kunne tilbyde ham job – takket være vores 
sponsorer. Det er vigtigt for os, at der er tillid til og fortrolighed mellem ansatte og bestyrelsen i Danmark. 

 
 

Vi skal bruge flere hænder 
Hos MTSK går det stærkt. Derfor søger vi DIG, der vil bidrage med ekspertise, erfaring og ikke mindst 
lyst til at komme i mål med vores byggeprojekt. Huset er færdigbygget, og der opstår løbende opgaver, 
som vi skal have løst. 
Vi søger lige nu handlekraftige personer, som har kompetencer inden for bygge verdenen. Har du 
erfaring med håndværk, projektering og byggestyring, hører vi meget gerne fra dig på 
info@makethemsmilekenya.org.  
Du vil blive en del af et team af ildsjæle og få indflydelse på projektets fremdrift. Det vil være en stor 
fordel, hvis du kan engelsk mundtligt og skriftligt. 
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EN DAG PÅ MØLLESKOLEN I RY 
I november holdt vi foredrag på Mølleskolen i Ry for 4. årgang. Her havde vi et spil med, som handler om 

kulturforståelse i børnehøjde og afspejler levestandarden for børnene i Kenya. Eleverne var nysgerrige 
og fik større forståelse for gadebørns hverdag i Mombasa. Derudover fik Ditte givet sin første autograf. 

Det er desuden anden gang, at Mølleskolen har inddraget Make Them Smile Kenya i deres undervisning 
til stor begejstring.  

Med så positive oplevelser fra Mølleskolen, vil vi nu tage kontakt til andre skoler i håb om at øge 
kendskabet til vores projekt. Hvis du kender nogle, der vil lære mere om afrikanske levevilkår gennem 

leg, er du velkommen til at skrive til os! 

 

VI HAR MISTET ANETTE 

Den 1. august blev himlen en smuk stjerne rigere og Make Them Smile Kenya en ildsjæl fattigere. 
Vores tidligere formand, Anette Pejstrup, blev i marts ramt af en ondskabsfuld infektion i bugspytkirtlen, 

som lægerne ikke har kunnet få bugt med. Hun blev 62 år. 

Anette var så ufattelig sej og kæmpede på bedste Anette-vis. Med hendes ukuelige vilje og stædighed 

satte hun alt ind for at få bugt med sygdommen. Desværre kan selv de bedste kæmpe forgæves. 

I forbindelse med Anettes begravelse blev der, udover en masse smukke blomster, samlet 10.000 kr. 
ind som er hensat til glæde for børnene i Kenya. 

  



Anettes kamp for udsatte børn 

Tilbage i 2016 havde Anette gennem Dittes mor fået nys om, at Make Them Smile Kenya skulle holde 
stiftende generalforsamling. ”Det skal hun ikke stå med selv!”, var hendes umiddelbare reaktion og 

Anette blev næstformand. Ingen - hverken kollegaer, venner eller hvem hun ellers mødte på hendes vej, 
var i tvivl om, at Make Them Smile Kenya gik hen og blev hendes hjertebarn.  

Anette var en kærlig rappenskralde og blev ikke uden grund kaldet for Make Them Smile Kenyas terrier. 
Ingen gik fri, når kampen gik ind for at samle midler til projektet. Hun tog til Rema efter slik, rakte ud til sit 

store netværk, fortalte de unge på sin vej, at de sagtens kunne sponsorere lidt af deres festbudget til 

Make Them Smile Kenya - og så videre. Alt sammen med et kæmpe glimt i øjet. Hun var ofte ude at 
holde foredrag sammen med Ditte. Netop de to havde et makkerskab uden lige, og deres 
meningsudvekslinger, aldersforskel og fælles mål blev hurtigt en stor gevinst for organisationen. 

På trods af voldsom flyskræk rejste Anette i foråret 2018 til Kenya med en flok venner. På turen skulle de 

bl.a. se grunden i Mombasa sammen med Ditte, hilse på vores kenyanske kolleger og få en forståelse for 
Make Them Smile Kenyas projekt og den kenyanske kultur. Rejsen var en kæmpe øjenåbner for hende, 
og mødet med de udsatte børn gjorde et ubeskriveligt indtryk på Anette. 

Kære Anette. Tak for din omsorg, skarpe tunge og fordi du kom med alt det, der var dig! Hvil i fred. 

 

       



 
GODT NYTÅR 

Med et stort tab internt i organisationen og en pandemi i bagagen fra 2020, ser vi i Make Them Smile 
Kenya lyst på et nyt år. Generøse donationer og engagerede ildsjæle har i år hjulpet os nærmere vores 

mål om at gøre vores mission og vision til en realitet. 

Tusind tak for din støtte i det forgangne år. Du ønskes et godt og lykkebringende nytår!  


