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Kære medlemmer  
 
Først og fremmest, vil vi gerne sige hjertelig velkommen til alle de nye medlemmer, som 
Global Hope Denmark har fået i løbet af den sidste tid. Vores medlemstal ligger ligenu på 
257 medlemmer spredt ud over hele landet. Vi er enormt glade for Jeres støtte både 
moralsk og økonomisk! Sidder du som nyt medlem og ønsker mere information omkring 
foreningen og vores arbejde i Kenya, så vil jeg anbefale at du besøger vores hjemmeside: 
www.globalhopedenmark.dk og Facebookside ”Global Hope Denmark” og ellers står 
bestyrelsen altid til rådighed for alle former for henvendelser og spørgsmål. 
 
Vi håber på at kunne opnå et medlemstal på 300, hvilket er et krav til at blive godkendt 
som skattefradragsberettiget forening, hvilket vi ser som en kæmpe fordel. Det vil betyde, 
at man I fremtiden, hvis man donerer en gave til os, kan trække det fra i skat. Derudover 
vil vi muligvis også kunne få et officielt erhvervs-mobilepay-nummer tilknyttet foreningen 
uden at skulle betale et oprettelsesgebyr. Vi vil opfordre til, at I prikker 
naboen/søster/mor/venner på skulderen – måske de kunne have lyst til at melde sig ind i 
foreningen? Kontingent er blot 100 kr. pr. mand eller 200 kr. pr. husstand årligt – og er 
eller ganske uforpligtende. Man bliver hverken kimet ned eller får en over-spammet e-mail-
indbakke. Giv gerne lyd fra dig, hvis du kender nogle, som kunne tænke sig at melde sig 
ind.  
 
Vi har jævnligt telefonisk kontakt til Joseph fra Global Hope Rescue and Rehabilitation 
Center i Kenya, som vi støtter og samarbejder med. Han meddeler, at alle drengene har 
det godt og trives. På hjemmet bor der pt. 140 drenge – der er kommet en del nye drenge 
til under corona-pandemien. Selvom de er mange drenge på forholdsvist lidt plads, så er 
de er alle rigtig gode til at hjælpe hinanden i dagligdagen og få tingene til at fungere. 
Drengene startede i skole igen i januar-måned efter næsten et års nedlukning og derfor 
måtte de alle sammen gå et klassetrin om. Kenyas befolkning er ved at kunne mærke den 
anden bølge, men har langt fra samme stramme restriktioner, som vi oplever i Danmark. 
Vi beder til, at det hele skal blive godt igen. 
 
Siden sidste nyhedsbrev har vi i foreningen arbejdet på at indsamle midler til vores næste 
konkrete projekt på den nye grund i Kenya – nemlig, en vandboring. Vandboringen er en 
nødvendighed før alt anden konstruktion kan igangsættes. Den vil forsyne det fremtidige 
nye hjem og det omkringliggende nabolag med rent drikkevand. Vi modtog budgettet for 
vandboringen tilbage i december måned og har siden da arbejdet på at indsamle midler 
hertil. I skrivende stund har vi indsamlet godt 100.000 kr. øremærket projekt vandboring.  
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Vi har modtaget flere bevillinger fra forskellige Y’s 
Men Clubs rundt omkring i landet og er meget 
taknemmelige for, at de ser behovet og 
nødvendigheden i vores arbejde. Derudover har vi 
haft forskellige pengegenererende aktiviteter. Vi har 
opstartet en månedlig pant-indsamling i byen 
Vorgod-Barde i Vestjylland, hvor frivillige fra 
foreningen samler pant den sidste lørdag i hver 
måned. Første indsamling var en stor succes, som 
gav 2753 kr. Vi fortsætter med pantindsamling, da 
det er en god, kontinuerlig indkomst samt en let 
måde for folk at give lidt. 
 
Ud over dette, sælger vi hjemmesyede stofposer, som et af foreningens medlemmer syer 
derhjemme. De bliver solgt til 60 kr. pr. stk. Jeg har i mailen vedhæftet et katalog over det 
store udvalg af motiver og farver – sig endelig til, hvis du ønsker at købe en eller et par 
stykker. Et andet medlem af foreningen klipper venner/familie i privaten og donerer 
betalingen til Global Hope Denmark. Det er rigtig dejlig, at se hvordan forskellige folk byder 
ind med alternative og kreative løsninger, at indsamle penge på. Sidder du og har gode 
idéer til indsamlingsaktiviteter/-muligheder, så tøv ikke med at tage kontakt til os. Det er 
også stadig muligt, at blive fast månedlig bidragsyder, hvis man ønsker dette.   
 
I bestyrelsen har vi haft en del online møde-aktivitet i de sidste par måneder, Vi har 
snakket omkring, hvad næste skridt på grunden er og i den forbindelse haft kontakt til to 
arkitektstuderende, Magnus og Sophie, som har påtaget sig opgaven at designe det nye 
hjem. De er gået til opgaven med stort engagement og finder opgaven både spændende 
og udfordrende. Vi er meget taknemmelige for deres kæmpe frivillige indsats! De endelige 
tegninger er ikke helt færdige endnu, men vi har allerede fremvist udkastet til Joseph, som 
var meget begejstret for det store og flotte arbejde.  
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Samtidig med at vi arbejder på, at skabe et nyt hjem til Joseph og de tidligere gadedrenge, 
så er det vigtigt, at de nuværende fysiske rammer er i orden. Dette er også en prioritet hos 
os, som dansk støtteforening. For en måneds tid siden kontaktede Joseph os angående 
vandproblemer på hjemmet. Områdets vandpumpe, som forsyner deres store vandtanke 
med vand, var gået i stykker. Derfor stod de akut og manglede vand indtil vandpumpen 
blev repareret. Vi var med til at sikre vand i de par uger, hvor problemet stod på. Der var 
endda også lidt penge til overs, som blev brugt på madindkøb til hjemmet. Løbende sker 
der også mindre vedligeholdelsesprojekter på de nuværende bygninger, fx fik de for nylig 
repareret deres køkken.  
 
Slutteligt, vil vi komme med et lidt ærgerlig nyhed. Vi havde håbet på, at kunne arrangere 
en rejse til Kenya til sommer for de af foreningens medlemmer, som skulle have lyst til at 
komme med på en tur ned og både se og opleve landet samt besøge Joseph og 
gadedrengene på Global Hope Rescue and Rehabilitation Center. Vi må desværre 
meddele, at turen ikke bliver til noget i år grundet de fortsatte rejserestriktioner, men håber 
meget på at det kan blive en realitet i 2022.  
 
Vi sender de varmeste tanker og hilsner fra Joseph. Han er utrolig beæret og taknemmelig 
over, at der er så mange danskere, som støtter og følger hans arbejde med gadedrenge i 
Kenya gennem den danske støtteforening, Global Hope Denmark.  
 
Med ønsket om en god påske. 
 
På vegne af bestyrelsen for Global Hope Denmark 
Camilla Bækgaard  
Formand 
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