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

 
Nafsi Africa Youngsters på turné august-oktober 2016 

 
Nyhedsbrev 1                          8. april 2016 

 
 
Tak til lærerne for deltagelse i forberedelsesmøderne  
i Skanderborg (29.3) og i Kalundborg (5.4). Lærere i Sønderborg må vente til engang i 
maj. Tak til international vejleder i Undervisningsministeriet, Rikke Torp Villumsen, der 
både i Skanderborg og Kalundborg gav god vejledning i 
Global undervisning og mange ideer til, hvordan vi på 
skolerne kan arbejde med det globale og ikke mindst med 
FN’s nye Verdensmål. Rikke kom desuden med gode 
forslag til evaluering og selvevaluering.  
 
Undervisningsmaterialer 
Links til Rikke Torp Villumsens oplæg og andre 
undervisningsmaterieler på Global Kids’ hjemmeside.  
 
Evalueringer og video 
Det er en mulighed at inddrage eleverne i evaluering af 
besøgene, og Rikke Torp Villumsen foreslår evt. at benytte 
en portfolio-sofware som padlet. 
Eleverne kan også arbejde med portfolio på andre måder. 
Se gerne forslag til inddragelse af eleverne før, under og 
efter besøg -  udarbejdet af Cecilia Guldagger. 
I Spor Media planlægger vi at bruge nogle af elevernes 
egne videoklip i en fælles evalueringsproduktion, og I må 
derfor gerne give lyd, hvis I opfordrer jeres elever til at 
arbejde med videooptagelse i evalueringerne. 
 
Afrikas sjæl 
”Nafsi” betyder ”sjæl”, og ”Nafsi Africa” er altså ”Afrikas 
sjæl”. I Nairobi arbejder Nafsi med hundredvis af børn i 
mange forskellige slumkvarterer. De vigtigste erfaringer 
er: 
• Nafsi forsøger ikke at gøre alle børnene til akrobater, MEN bruger akrobatik, dans 

og musik som middel til at give børnene selvtillid og motivere dem til at gå i skole  
• Nafsi giver børnene et frirum. Med akrobatik og leg oplever de glæde i en hverdag, 

der ofte er præget af vold og misbrug 
• Nogle af børnene viser sig at have talent for akrobatik for dans eller musik – og 

Nafsi opfordrer dem til at dyrke deres talenter – samtidig med at de passer deres 
skole. 

• De unge fra Nafsi kommer som ressourcepersoner. På trods af deres unge 
alder er de dygtige kunstnere. Her i Danmark får Nafsi penge for hver forestilling 
og workshop i Danmark. Besøget er således også et væsentligt input til, at Nafsi 
kan fortsætte sit vigtige arbejde med børn og unge i slummen. Altså win win for 
alle. 
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Hvem kommer 
Nafsi har eksisteret i 15 år, og flere af de voksne er vant til at turnere med akrobatik. 
De voksne ledere har udvalgt den gruppe, der skal turnere i Danmark. Det er børn og 
unge, der enten klarer sig så godt i skolen, at de kan være væk i to måneder uden at 
komme bagefter – eller det er unge, der ikke længere går i skole pga. økonomiske 
begrænsninger (i Kenya skal man betale for at gå i ’secondary school’). 
   
Gruppen består af otte børn og unge (fem drenge og tre piger) mellem 10 og 20 år. 
Med sig har de to trænere, en mand og en kvinde. To af de unge, James og Denis, er 
gengangere fra turneen i 2014, ligesom den ene af trænerne, Joy, der også var med 
som træner i 2014. Nafsi er nu i gang med den store opgave det er, at skaffe pas og 
visum til alle. Se listen med navne og enkelte fotos på Global Kids hjemmeside. 
 
Vi vil snart få flere fotos, og Nafsi vil desuden producere små videoer om de unge og 
deres liv i Nairobi. 
 
Program i Danmark 
Program for besøg vil også blive lagt på hjemmesiden, og vi vil lave en folder med 
program for offentlige forestillinger. I bedes derfor sige til, når I har program for 
gruppens turne i Skanderborg og i Sønderborg. Det interne program vil efterhånden få 
flere detaljer – med ankomst og afgangstidspunkter – og inden Nafsi kommer, skal det 
fremgå, hvilke aldersgrupper, de skal arbejde med, hvor mange elever i hver 
workshop, m.v. Se foreløbigt program. 
 
Program på skolerne 
Hver skole har to dage med Nafsi, og et program på en skole kan sådan ud: 
Dag 1: Morgen:  Velkomst på skolen  
 Formid.:  Workshops med Nafsi (op til 50 elever opdelt i akrobatik-,  
  danse og trommeworkshops) 
 Frokost 
 Eftermid.:  Workshops med Nafsi (evt. en anden gruppe elever) 
 
Dag 2: Formid.:  De danske elever laver workshop for/med Nafsi 
 Frokost 
 Eftermid.:  Opstilling til forestilling 
  Forestilling for hele skolen (relateret til et af FNs Verdensmål) 
  Spørgsmål/svar om forestillingen 
 
Indkvartering 
Gæsterne bliver så vidt muligt indkvarteret privat. De vil som oftest kunne bo to og to, 
og der skal så findes fem værtsfamilier ad gangen. Vi havde håbet på, at de unge 
mennesker kunne bo ved samme familie en uge ad gangen, men da de i hver 
kommune skal være på samme skole over en weekend, har skolerne i Kalundborg 
besluttet et skift før og efter weekenden. Det betyder, at der i en to-ugers-periode 
bliver tre gange værtsfamilier. Sørg så vidt muligt for, at der bliver tid til at sige farvel 
til værtsfamilie og skole inden et skift. De unge mennesker knytter sig til deres familie 
– og omvendt. 
 
De 10 kenyanske gæster (8 unge og 2 trænere) er vant til at bo tæt og stiller ikke 
store krav til plads. De yngste gæster skal ikke indkvarteres alene hos en familie, 
mens det ikke er et problem for ældste. 
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Da vi har ansvaret for de unge mennesker, bedes skolerne inden besøget hos 
jer, sende mig en liste over værtsfamilier med angivelse af, hvor mange de 
hver kan have boende, og om det er drenge, piger eller voksne. Så fordeler 
Nafsi selv de unge mennesker. 
 

Gruppen rejser i en minibus og en personbil, og gæsterne kan blive hentet og bragt, 
hvor det er nødvendigt. 
 
Med indkvartering bidrager værtsfamilierne med et meget værdifuldt input til projektet 
og til de unge gæsters oplevelse af Danmark. Forskellene mellem vores levevis i 
Danmark og vilkårene, de unge mennesker kommer fra, er enorme. Det kan være 
svært at håndtere, og I må derfor gerne dele erfaringer og tanker i det medsendte 
brev til værtsfamilier. 
 
Tidsplan 
 
Måned Ansvarlig: Nafsi Ansvarlig: Spor Media 

og kommuner  
Ansvarlig: Skolerne 

marts - udvælgelse af deltagere 
til turné 

- forberedelsesmøde for lærere i 
Skanderborg 

 

april - tema for forestilling 
vælges blandt FNs’ 
Verdensmål 
- træning 

- forberedelsesmøde for lærere i 
Kalundborg 
- 1. nyhedsbrev til skoler og 
værtsfamilier 
- pressemeddelelse (1) 
- billetter og forsikring + bus 
 

- forberedelse global 
undervisning 
- kontakt til potentielle 
værtsfamilier 

maj - videopræsentation af 
de 8 unge 
- træning 

- forberedelsesmøde i 
Sønderborg 
 

- forberedelse af global 
undervisning 
 

juni - træning - Spor sørger for tekstning og 
distribution af videopræsentation 
 

- evt. start på global 
undervisning 

juli - træning 
- kulturforberedelse 
 

- folder om Nafsi og om turneen 
 

 

august  
- TURNE (28/8-) 

- pressemeddelelse (2) 
- TURNE 

- global undervisning 
- forberedelse af evaluering 
- liste over værtsfamilier til 
Spor Media 
- turnestart i Kalundborg 
(28/8) 
 

sept. - TURNE - TURNE  
 

- global undervisning 
- turné Kalundborg (- 11/9) 
- turné Skanderborg (11/9-
25/9) 
- turné Sønderborg (25/9-) 
- evalueringer 
 

okt. - TURNE (-22/10) 
 

- TURNE 
- rapporteringer 

- turné Sønderborg (-9/10) 
- turné andre 
- evalueringer 

 
 

 
 


