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Nafsis Skole- og Uddannelsesfond 
Rapport 2019 

 
Nafis skole- og uddannelsesfonden giver Nafsis unge medlemmer mulighed for at fortsætte i skolen, 
samtidig med at de i deres fritid kan udvikle deres artistiske evner i Nafsis træningsprogrammer i 
Nairobis slum. De fleste børn og unge i skolefonden har på et tidspunkt turneret i Danmark. Som en del 
af aftalen er Nafsi ansvarlig for at besøge skolerne og følge op på børnenes skolegang. 

Fonden bliver administreret af Nafsi (Kenya) i samarbejde med Spor Media (Danmark). Spor Media 
administrerer pengene uden betaling. Da Nafsi bruger megen tid på at besøge hver enkelt skole samt 
opfølgning med lærere og forældre har 
vi aftalt, at de kan bruge 10% af 
indtægterne. I Kenya er der stor forskel 
på prisen for skolegang, og fonden har et 
maksimumbeløb på 10.000 Ksh (650 kr) 
om året til grundskole og 25.000 Ksh 
(1.600 kr) om året til gymnasieskole. 
Nafsi har mulighed for at afvige dette 
princip, hvis forældrene ingen penge har.  

Tak til alle for jeres bidrag. Fonden er 
fortsat åben for både små og store 
beløb. 
 
Marts 2020, Spor Media og Nafsi Africa 

 

Skolefonden 2019 
 
PAULA WAMBUI WERNER går i skole i Umoja 1 i den østlige ende af Nairobi. Hun var på turné med Nafsi 

Youngsters i efteråret 2019 og kom først tilbage efter eksamen. Nafsi havde lavet en aftale med skolen 

om, at hun kunne gå til eksamen, efter hun kom hjem, så hun kunne starte i 7. klasse i 2020.  Paula gør 

det godt i skolen, og i weekenderne træner hun akrobatik i Kariobangi South. 

HENRY MUREITHI WARNER var også på turne i Danmark i 2016, og gik ligesom lillesøster Paula i Umoja 

1. Han klarer sig fint skolen og er i 2020 begyndt i gymnasiet. Ud over at træne akrobatik går han nu 

også op i at spille fodbold. 

 

ELIZABETH NYAMBURA WAMBUI gik i 2019 i 7. klasse i St. Christine Skole i Kibera. Ligesom Paula var 

hun på turné i Danmark/Europa og fik lov til at gå til eksamen, da hun kom hjem. Elizabeth er en kvik 

pige, der klarer både skole og akrobatik. Hun er i år startet i en anden skole i Kibera og er glad for nye 

udfordringer. 
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JUMA EMMANUEL ONYANGO (MANU) var på turné i 

Danmark i 2016. Han er lillebror til Amos, der var med på 

turneen i 2019. Manu gik sidste år i 8. klasse og afsluttede 

sin grundskole i Kariobangi South med gode karakterer, så 

han i 2020 kunne fortsætte i gymnasiet. Manu er samtidig 

en lovende akrobat med afgørende kvalifikationer som 

disciplin og respekt. 

SANDRA LOPEZ OMONDI har i 2020 taget hul på det 

sidste år i gymnasiet. Hun er hårdtarbejdende og satser 

på at slutte af med gode karakterer. Da hendes mor er 

eneforsørger, valgte hun at lade Sandra skifte til en anden 

og billigere skole: Magina Girls Secondary School. 

CHARLES KANYARU gik i 2019 i Dagoreti Corner 

Community School. Hans lærere var usikre på, om han 

efter grundskolen skulle fortsætte en praktisk uddannelse 

(evt. mekaniker), men indtil videre fortsætter han i 

gymnasiet, da han fysisk er meget mindre end de andre 

elever på de tekniske uddannelser. Nafsi følger ham tæt 

og vil gribe ind, hvis der viser sig bedre muligheder. 

CYNTHIA ATIENO ODHIAMBO var på turné i Danmark i 2014. Hun bor i slummen i Babadogo og går i 

gymnasiet i Blessed Teresa of Calcuta. Cynthia har været en del syg i 2019. Hun er røget ud og ind af 

hospitalet, men hendes far regner fortsat med, at hun kan få sin studentereksamen i 2020. 

VYONNE ATIENO SHISIA er i 2020 på sit sidste år inden studentereksamen. Hun var i Danmark i 2016 og 

går i skole i Kariobangi North Girls Secondary school. På trods af stor fattigdom i hjemmet, klarer hun sig 

rigtig godt i skolen og er meget taknemmelig for den mulighed, hun har fået med skolefonden. Hun har 

bedt os om at skrive følgende: “Tak Nafsi, Spor Media og andre, der hjælper mig, så jeg kan få en 

uddannelse”. 

ZENA TENGEYA BARAZA blev ved udgangen af 2019 

student fra Kariobangi North Girls Secondary School. 

Hun har besluttet sig for et sabbatår, inden hun går 

videre i uddannelsessystemet. Hun er netop begyndt 

som perkussionist i det første kvindeband i Nairobis 

slum. Bandet hedder Pepea Afrik og er en del af et 

projekt, der skal give flere fritidsaktiviteter og 

fremtidsmuligheder for unge piger i slummen. 

Projektet hedder ’Manzi Rada’ (Girls be ready) og 

modtager støtte fra Danmark vis Spor Media. 
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