
GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR 
En stor tak til alle jer rundt om i verden, der følger mit projekt Make Them Smile Kenya. 
Tak for jeres optimisme, jeres støtte, jeres besøg i Mombasa, jeres gode ideer, jeres deling på 
nettet og mund til mund ”reklame”.


Alt det har betydet, at 2017 blev et fantastisk år med store fremskridt! Også en stor tak til 
Midtjyllands Avis og Radio 24syv, som lavede nogle flotte artikler.

Grunden står nu byggeklar og med et flot hegn omkring og de flinke naboer passer godt på 
stedet. Vi har fået lavet tegning og budget over byggeriet. Vi arbejder i øjeblikket på højtryk for at 
få samlet ind til at kunne påbegynde byggeriet. Lions Langå har netop hjulpet os igen med et fint 
sponsorat, og det er vi naturligvis dybt taknemmelig over. 
Vores kenyanske kollegaer, gør et stort arbejde med at få stiftet vores søsterforening i Kenya, som 
kræver en del møder i Nairobi. En stor tak til Andy og Grace og familie, som på flere måder har 
gjort projekt hegn og andet muligt. 

 
Vi har i år også fået en stor hjælp fra Lynglund, som har lavet lavet vores flotte nye hjemmeside. 
Det er rigtig dejligt at mærke den lokal opbakning fra Ry. På hjemmesiden kan man nu holde sig 
opdateret på, hvordan det står til med projektet og se muligheder for støtte ordninger.


Snart bliver det 2018 og jeg ser frem til at komme ud at i det danske land og holde foredrag og at 
få gang i byggeriet. Til februar får jeg besøg af flere bestyrelsesmedlemmer i Mombassa. Jeg ser 
frem til at vise dem, hvordan det står til med projektet. Mest af alt glæder jeg mig til at komme 
tættere på at skabe en fremtid for børnene i Mombasa med masser af hjertevarme og tro på en 
fremtid i trygge omgivelser.

Sidst men ikke mindst skal der lyde en kærlig og STOR tak til alle jer i bestyrelsen samt frivillige 
og familie og venner, som yder en kæmpe indsats. I er GULD!


De kærligste hilsner fra 
Ditte Engelbrecht Sørensen



