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Rejsebrev fra Kenya                       februar 2016 
 

 
Kære venner af Nafsi  
 
Til efteråret organiserer vi igen besøg af en 
gruppe unge fra Nafsi Africa – denne gang i 
samarbejde med Kalundborg, Sønderborg og 
Skanderborg Kommuner. 
 
Derfor er jeg sammen med afdelingsleder fra 
Sønderborg Kommune, Astrid Jensen, rejst til 
Nairobi for at planlægge besøget, møde nogle af 
deltagerne fra Nafsis besøg i 2014 samt diskutere 
andre samarbejdsmuligheder. 
 
Nairobi 2016 
Byen er overvældende med sit virvar, sin 
farverigdom, sine mange lugte og indbyggernes 
foretagsomhed. Uanset hvor vi vender os hen, er 
der eksempler på, hvordan folk klarer sig ved at 
sælge ting eller arbejdskraft, eller som de mange 
gadebørn: ved at tigge, så de har til mad og den 
uundværlige flaske med skolim, som mindsker 
sulten, men samtidig langsomt ødelægger 
børnenes hjerner. Deres blikke er så fjerne. 
 
Transport fylder meget i Nairobi. Gaderne er overfyldte, og vi skal afsætte flere timer 
blot for at komme fra den ene ende af byen til den anden. Alle skal med de 
farvestrålende busser, ”matatu” ofte med ekstrem høj musik, der dog ikke forhindrer 
det sociale liv i bussen. Måske tværtimod.  
 
Nafsi 
Nafsis ledelse 
og de unge 
akrobater har 
givet os et 
fantastisk 
indblik i livet i 
Nairobi, hvor 
over 
halvdelen af 
befolkningen 
bor i slum – 
mange i 
tilsyneladende 
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total elendighed, og alligevel møder vi 
værdige og foretagsomme mennesker med 
drømme og viljestyrke – som vi så det hos de 
unge, der besøgte Danmark i 2014. 
 
Vi er med, den dag Nafsi laver mad til nogle 
af byens gadebørn og ikke kun fylder 
børnenes og de unges maver, men også giver 
dem en oplevelse med latter, guitarmusik og 
opmuntrende ord. For tiden har Nafsi penge 
til at købe mad til gadebørnene en gang om 
måneden.  
 
Med hjælp fra de unge i Nafsi som 
organisatorer, guider og bodyguards er det 
lykkedes os at møde næsten alle dem, der 
var i Danmark i 2014 –lige bortset fra Jane, 
der arbejder på et fitnesscenter i Mombasa, 
og Lydia, der ikke kommer så meget i Nafsi 
for tiden.  
 
Alle de unge siger, at vi skal hilse 
værtsfamilierne og andre, de lærte at kende i 
Danmark. De taler med megen varme om alle 
dem, der gav dem kærlighed og omsorg. 
 
Gruppen fra 2014 
(http://www.globalkids.dk/?p=732) 
 

 
Juma, der var med i Danmark i 2014, er 
med til at organisere bespisningen af 
gadebørn. Han har stadig ikke penge til 
en uddannelse, men hjælper i stedet 
familie og venner, hvor han kan. Hans liv 
har altså ikke ændret sig markant.  
 
Alligevel beskriver han rejsen til Danmark 
som skelsættende, fordi hans omgivelser 
ikke længere betragter hans akrobatik 
som spild af tid. Turneen gav respekt og 
beviste, at rejser ikke kun er forbeholdt 

de rige, forklarer han. 
 
Naman og Joy er stadig trænere i Nafsi og er meget aktive i at få det hele til at 
fungere. Joy fortæller, at hun normalt har 15 workshops om ugen i dans og yoga, og at 
hun arbejder alle ugens dage – altså også i weekenderne og som oftest uden betaling. 
 
Vi overværer hendes danseworkshop i et hjem for gadebørn. Her sørger Nafsi også for 
træning i akrobatik samt musikundervisning. Børnehjemmet er ledet af katolikker og 
bliver for gadebørnene det eneste, de nogensinde kan kalde deres hjem. 
 



Global	  Kids,	  c/o	  Skippingevej	  25,	  4460	  Snertinge.	  Tlf:	  20930036.	  Mail:	  gitte@spormedia.dk	  
 

 
 
I Babadogo bor Pitalis, Cynthia og Monica, og vi møder både Pitalis’ og Cynthias 
familier. De unge er flittige til at træne og viser nogle af deres nye tricks – det er 
Pitalis med den gule t-shirt. De træner på gaden foran Pitalis’ families 2-værelses hus, 
og det tiltrækker naturligvis store og små tilskuere. Pitalis’ søskende træner også 
akrobatik og Monicas kusine er træner i Nafsi. Det virker som om, de klarer sig, selvom 
det er svært. Pitalis har fem søskende, og han kigger stift ned i jorden, da han fra sin 
døvstumme far skal sige, at familien har brug for hjælp til at betale Pitalis’ gymnasium. 
 

 
 
I den anden ende af byen møder vi Abraham og Dennis i LungaLunga. Abraham går i 
gymnasiet på en god katolsk skole – altså en privat skole, der får det meste af 
budgettet dækket af religiøse organisationer. ”The Sisters of Mercy” har desuden fire 
grundskoler i slummen, og det er de bedste derfra, der får lov til at gå videre på 
gymnasiet. Skolelederen fortæller, at de er meget stolte af Abraham, fordi han klarer 
sig godt, han har rejst, og han har startet en akrobatikgruppe på gymnasiet.  
 
Abraham skyldte mange penge til skolen, inden han rejste til Danmark, men med 
penge fra ”Skolefonden”1 har Nafsi betalt for ham, og vi giver hurtigt de sidste 1500 kr, 
der skal til, for at han kan få studentereksamen i slutningen af året. Vi besøger hans 
klasse, hvor kun halvdelen af de 45 elever er til stede. Abraham fortæller, at de andre 
er blevet sendt hjem, indtil de betaler nogle af de penge, de skylder skolen. 

                                                
1 Spor	  Media	  oprettede	  sammen	  med	  Nafsi	  en	  skolefond,	  der	  samler	  ind	  til	  skolepenge	  for	  de	  unge,	  der	  ikke	  har	  andre	  
muligheder	  for	  betaling.	  Se:	  	  http://www.globalkids.dk/?page_id=949	  
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Dennis’ gymnasium er nystartet – en offentlig skole med lokaler og lærere, men uden 
midler. Dennis har en fortid på gaden – med stofmisbrug og uden forældre til at tage 
sig af ham. Det virker nu som om, han er glad for sin skole, der giver et varmt måltid 
mad (kogte ris og majs) fra mandag til fredag. Problemet er, at skolen ikke har penge 
til materialer, og nogle gange er de fem elever om én bog. 
 
Dennis bor sammen med sin fætter på et lille værelse med blikvægge og bliktag i 
LungaLunga. De har ikke mulighed for at lave mad, men spiser ind imellem hos en 
tante, og Dennis har venner, han kan få mad hos, når det er slemt, fortæller han. 
F.eks. hos Abraham, der bor sammen med sin mor, en søster og et skiftende antal 
mindre børn. Abrahams mor har i mange år levet af at indsamle plastik fra lufthavnens 
losseplads, men den er nu blevet dækket med jord, og hun er blevet afhængig af hjælp 
fra sine børn. 
 
Lige bag Abrahams hus løber ”den sorte flod” – det lokale ord for Ngong River - som 
bedst kan betegnes som en åben kloak. Engang var området smukt og grønt, og 
børnene leger her stadig, fordi de ikke har andre steder at lege. Men industri- og 
menneskeaffald har for længst gjort floden til en ildelugtende sort strøm fyldt med 
plastik. Blandt andet beskyldes Coca Cola for at have givet floden sin sorte kulør ved i 
årevis at have hældt kemikalier direkte i et af de vandløb, der løber ind til floden. 
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Den sidste, vi besøger er James, der bor sammen 
med sin familie i naboslummen Reuben. Hans mor 
fortæller, at de 700 kroner, som familien fik efter 
James’ turne i Danmark, var nok til at sætte et hus i 
stand, så familien nu bor meget bedre end tidligere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turne i Danmark 2016 
 
Til sidst lidt om den planlagte turné til 
Danmark: 
Der kommer otte unge og to trænere efter 
sommerferien – nærmere bestemt 

• 28.8-11.9 i Kalundborg Kommune 
• 11.9-25.9 i Skanderborg Kommune  
• 25.9-9.10 i Sønderborg Kommune 

Planen er, at de derefter har en uge eller 
to til andre aktiviteter. 
 
Turneen bliver i år støttet af Danidas 
Oplysningsbevilling, og Nafsi forbereder 
de unge på at kunne snakke om FNs nye 
udviklingsmål – kaldet ”Verdensmålene” - 
med jævnaldrende i Danmark. De 
forbereder desuden en forestilling, der 
lægger op til diskussion om et eller flere 
af udviklingsmålene – f.eks. om miljø og 
bæredygtighed.  
 
Vi ved endnu ikke, hvem der kommer, 
men Nafsi regner med, at der bliver et par 
gengangere fra sidst. De har 
rejseerfaringer, og kan hjælpe dem, der 
ikke tidligere har prøvet at rejse. 

Mange hilsner, Gitte 
 
Følg med på Facebook https://www.facebook.com/globalkidsdk/ eller på hjemmesiden 
www.globalkids.dk. Sitet vil løbende blive opdateret med f.eks. små film fra de unge 
akrobaters hverdag. Ring eller skriv for yderligere information. 


