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Skolefonden giver nogle af Nafsi’s mest socialt udsatte børn og unge mulighed for at gå i 
skole. Fonden administreres af Spor Media i samarbejde med Nafsi og får støtte af tidligere 
værtsfamilier og andre af Nafsis venner.  
 
Tak til alle, der har bidraget. Forældre, børn og unge er utroligt glade for skolefonden og for 
det fortsatte venskab med mange familier og personer i Danmark. Vi håber på fortsat støtte, 
så de børn og unge, der i dag får glæde af fonden, kan fortsætte i skolen, og at vi evt. kan 
inkludere flere børn i programmet. 
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Zena Tengenya Baraza har nu taget hul på sit sidste år på 
gymnasiet (Kariobangi North Girls High School). Hun har det fint med 
skolen og håber på at bestå sin studentereksamen, så hun til næste 
år kan læse videre – gerne musik og sprog. Slumkvarteret 
Korogocho, hvor hun bor med sin mor og sin bror, er et hårdt kvarter, 
og mange piger går kun få år i skole. Zena har en vision om at åbne 
et kulturcenter med gratis uddannelse, hvor piger kan få lov til at gå i 
skole og samtidig udfolde deres kunstneriske talenter. 
 

Emmanuel Onyango går i 8. klasse i Kariobangi High School. Han er blevet en ung mand 
med dyb stemme og klarer sig godt – både i skolen og til akrobatik. Han hjælper med at 
forberede sin storebror Amos på livet i Danmark. Amos skal nemlig med til Danmark som 
deltager i Nafsi 
Youngsters’ turné i 
2019. 
 
Paula Wambui 
Wahner går i 6. klasse 
i Umoja skole. Hun 
klarer sig fint i skolen, 
og er blevet en høj og 
stærk pige. Hun er god 
til akrobatik og er den 
eneste pige i gruppen 
af akrobater, der 
træner i hendes og bror 
Henrys lokalområde. 
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Henry Wambui Wahner går nu i 8 klasse. Han klarer sig rigtig 
godt i skolen og arbejder hårdt for at få gode karakterer. Han er 
begyndt at spille meget fodbold og holder samtidig fast i 
akrobatikken.  
 
Sandra Lopez Omondi går i 2.g. Med sin familie flyttede hun 
ved juletid ud af Nairobi til en mindre by, hvor det er billigere at 
bo og leve. I sin gamle klasse var hun blandt de tre bedste, og 
hun arbejder hårdt for gode karakterer og mulighed for at 
studere. 

Vyonne Atieno Oduory går i 1.g i Kariobangi North 
Girls High School. Hun klarer sig godt i skolen og har  
også tid til at diverse fritidsaktiviteter. Hun er med i en 
dansegruppe i Korococho, hvor hun bor, og hun har 
også deltaget som sanger i et musikprojekt. Hun 
håber på at komme til Danmark som deltager i Nafsi 
Youngsters’ turné i 2019. 
 
Elizabeth Nyambura går i 7. klasse i St. Christine-
skolen i Kibera. Hun er en høj, intelligent og aktiv piger 
med god selvtillid, og hendes klasselærer værdsætter 
Elizabeths bidrag i klassen. Hun er også med i 
forskellige fritidsaktiviteter og viser gode evner for 
ledelse og ansvar. 
 
 

Isack Ochieng tog sin studentereksamen i december og 
rejste til Danmark, hvor han nu arbejder som au-pair. Hen er et 
glad og positivt ungt menneske, der snart taler både dansk og 
tysk (hans au-pair-familie er tysktalende). Han er begyndt at 
spille fodbold i den lokale klub i Føllenslev og laver stadig 
akrobatik, når han indimellem finder nogen at gøre det 
sammen med. Han sparer selv op til fremtidig uddannelse. 
 
Charles Kanyaru går i 8. klasse i Dagoreti og klarer sig godt. 
Han kommer fra et hjem med problemer og er fast besluttet på 
at fortsætte sin skolegang, så han kan komme videre i livet. 
 
Cynthia Atieno går i det, der svarer til 2.g i Babadogo. Hun 
bor med sin familie i et meget lille hus, og Nafsi overvejer at 
foreslå hende at flytte til en kostskole. Hun er stadig 
’slangemenneske’ der kan gøre de mest utrolige ting med sin 
krop, og hun er træner for børnene, der laver akrobatik i 
Babadogo. 
 
Josephine Awino gik i 2018 i 3. klasse i  Dagoretti Corner 
primary, men hun forlod Nairobi i slutningen af året og flyttede 
på landet med sin familie. 


