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Nafsi Africa Acrobats på turne august-september 2014 

 
Nyhedsbrev 2                          3. juni 2014 

 
 
Tak til alle jer der deltog i seminar på Jyderup Højskole 
 
Forhåbentlig fik I god inspiration til, hvad et besøg af Nafsi Africa Acrobats kan bruges 
til – og ikke mindst: Hvad Nafsi Africa Acrobats betyder for børn og unge i Kenya.  
 
Program 
 

Se gerne i medsendte program, om det passer til jeres forventninger. Inden 
sommerferien får vi trykt en folder med information om projektet og gruppen samt 
program. Her vil det bl.a. stå, hvilke forestillinger, der er offentlige. Er det OK, at andre 
kommer til forestilling i jeres skole, vil det komme med i programmet som en offentlig 
forestilling med tid og sted.  
(Læs mere om forestillingen på http://www.globalkids.dk/?page_id=748)  

 
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 børnene til akrobater, MEN bruger akrobatik 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 
 
Vores erfaring fra tidligere besøg er, at de danske børn og unge er gode til at lade sig 
inspirere af gæsterne. Tit er de bogligt svage elever bedst, og eleverne har flere gange 
overrasket deres lærere. 
 
Ressourcepersoner 
Nafsi kommer med noget, vi kan bruge, og får 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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Indkvartering 
 

Ud over de 12 kenyanere kommer to tyske tourguides, der både er chauffører 
(gruppen kommer i to tyske minibusser), kulturformidlere og omsorgspersoner. Altså i 
alt 14 personer. De unge gæster 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. 
 
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. 
 

I medsendte program er der forslag til, hvilke skoler, der skal stå for indkvartering, 
hvornår. I mange tilfælde vil Nafsi ankomme direkte på skolen om morgenen, og skal 
således indkvarteres hos værtsfamilierne efter skoletid. Andre steder kommer de sidst 
på eftermiddagen. Som oftest ved 17-tiden. Gruppen rejser i 2 minibusser, og 
gæsterne kan blive hentet og bragt, hvor det er nødvendigt. 
 
Til værtsfamilierne 
 
Et besøg af unge mennesker fra et fjernt land, vil som oftest være en oplevelse for hele 
familien. De unge kan virke lidt generte i starten, men de er rigtig glade for kontakt, 
spille et spil, lære lidt dansk eller lære andre swahili – eller hvad man nu kan finde på. 
De vil også gerne hjælpe til, hvis bare de får at vide, hvad de skal gøre. 
 
Alle de unge snakker engelsk, selvom deres modersmål er et andet (måske swahili 
eller kikuyu).  
 
Gæsterne forventer ikke at få stillet eget værelse til rådighed. Tværtimod er de vant til 
at bo tæt, og megen plads er dem fremmed 
 

 
 
 
Vi håber, at værtsfamilierne  vil sørge for morgenmad – og for aftensmad, når ikke 
andet er aftalt. Normalt vil gruppen spise frokost på skolen, eller hvor de ellers er i 
løbet af dagen. 
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De unge er på en lang rejse, og det vil 
være rart, hvis de bliver tilbudt hjælp 
med at vaske tøj (de er ofte for generte 
til selv at spørge). Gæsterne vil gerne 
deltage i fritidsaktiviteter, men ind 
imellem har de også brug for selv at 
mødes og snakke. Det er derfor godt, 
hvis familierne kan være fleksible. Vi 
forsøger at give besked om gruppens 
planer i god tid. 
 
De unge er meget glade for gaver, men 
der er begrænset plads i busserne. Det 
kan også være et problem, hvis én får, 
og resten ikke gør. Hvis familierne gerne 
vi give en større gave, kan det 
koordineres med en af de kenyanske 
ledere.  
 
Madvaner 
 
Kenya ligger i Østafrika tæt på Ækvator, 
og madtraditionerne er påvirket både af 
arabiske handlende, indiske 
migrantarbejdere, portugisiske kolonisatorer og naturligvis de oprindelige traditioner 
nedarvet fra generation til generation. For eksempel har flere kenyanske folkeslag en 
lang tradition for at holde kvæg og at bruge kød- og mælkeprodukter . 

Da portugiserne begyndte at komme på Kenyas kyst i 1496 introducerede de mad fra 
Brasilien: Majs, bananer, ananas, chili, søde kartofler og kassava. Fra Indien og Kina 
medbragte de for eksempel appelsiner og citroner. 

Med europæerne kom der også hvide kartofler, agurker og tomater. Briterne fik mange 
indere til at arbejde i plantagerne og med dem kom karryretter, chappatis, chutney og 
meget mere.  

Kenya er et multikulturelt samfund og maden afspejler de mange forskellige grupper i 
landet. De fleste kenyanske retter er billige og grundingredienserne er majs, kartofler 
og bønner. Inde i landet lever man af Ugali (majsmasse) og kød, mens kosten i 
kystområderne og ved Victoriasøen er mere varieret. Her spiser man meget fisk, 
grøntsager og ris. 

Generelt kan man nok sige, at  
- lyst brød er som regel bedre end rugbrød – og smørrebrød er mærkeligt 
- fisk og kød er godt, men grisekød er de ikke vant til 
- kål og kartofler er god og billig spise 
 
 
Følg med på www.globalkids.dk. Her står der lidt om gæsterne og sitet vil løbende 
blive opdateret med f.eks. små film fra de unge akrobaters hverdag. Har I brug for 
yderligere information så ring eller skriv. 


