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Kære alle medlemmer
Støtteforeningen ’Global Hope Denmark’ har til formål at støtte den kenyanske
organisation ’Global Hope Rescue and Rehabilitation Center’, som hjælper tidligere
gadedrenge i Ngong, Kenya, gennem rehabilitering, mad, husly og skolegang. Stort set
alle i bestyrelsen for støtteforeningen har besøgt centret – når man først har mødt
drengene, hørt deres baggrundshistorier og set stedet, så får man en stor lyst til at hjælpe
dem!
Vi vedhæfter støtteforeningens vedtægter, så I har mulighed for at læse dem. Flere har
spurgt om støtteforeningen er en fradragsberettiget forening, men det er vi desværre ikke,
da det kræver en forening af en vis størrelse. Til gengæld gør vi alt, hvad vi kan for at gøre
vores forening så nær som muligt. Vi er en forening, hvor ALLE bidrag går direkte til at
hjælpe børnene i Kenya, dvs. ingen administrationsudgifter. Desuden vil vi forsøge at
informere vores medlemmer på bedste vis, så I ved hvad jeres penge går til. Vi har ingen
hjemmeside, men hvis man har lyst, kan man gå ind på Global Hope Rescue and
Rehabilitation Centers egen hjemmeside: www.globalhoperescue.com eller på deres
facebookside: Global Hope Rescue and Rehabilitation Centre.
Joseph og gadedrengenes største ønske er at kunne købe deres egen grund, hvor de kan
opføre et nyt center. Lige nu huser gadedrengecentret i Kenya over 110 tidligere
gadedrenge i alderen 10-23 år. Drengene kommer fra et barskt liv på gaden, som har
været præget af kriminalitet, misbrug, forsømmelse og mangel på tryghed og kærlighed.
Joseph Njoroge (leder og stifter af centret) går ud i slummen og finder drengene, han giver
dem et hjem samt sørger for mad og skolegang. I øjeblikket er centrets største
udfordringer, at de er løbet tør for plads (to-fire drenge deles om hver seng og alle 110 på
centret deles om et enkelt toilet). De meget primitive bygninger ligger ved siden af en
spildevandsforurenet flod, hvorved drengene er i risiko for at få alvorlige sygdomme som
tyfus og kolera. Bygningerne er lejede, og alle de penge, der bruges på reparation og
vedligeholdelse føles som spildt – bl.a. fordi centret risikerer, at udlejeren beslutter at
nedrive eller sælge ejendommen. Køb af grund og opførelse af et nyt center vil betyde
langt bedre leveforhold for de drenge, som allerede bor på centret samt man vil kunne
redde og huse endnu flere gadedrenge i fremtiden.
Vi i Global Hope Denmark ønsker at støtte op om, at realisere Joseph og drengenes drøm
om køb af deres egen grund. Derfor går alle indsamlede penge i øjeblikket til dette projekt.
Vi har indtil videre indsamlet 116.000 kr, hvilket vi er meget stolte, glade og overvældede
over. Pengene er indsamlet ved ansøgning til samtlige Y’s Men klubber i Danmark,
høstfest i Indre Mission i Vorgod-Barde, kirken i Vorgod-Barde og så er der rigtig mange
private personer, som har givet. Vi har desuden solgt t-shirts og bøger (Josephs
livsfortælling er udkommet i en bog. Bogen er på engelsk og koster 100 kr. - sig endelig til,
hvis du er interesseret i at købe den).
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I foreningen har vi haft følgende aktiviteter:
Støttekoncert i Aabenraa: Lørdag d. 23. november afholdtes
en støttekoncert i Aabenraa, hvor det kenyansk-danske band
”M-Tafsiri Africa Duo” spillede musik fra Kenya, og fortalte om
deres projekter og oplevelser med gadebørn herunder
drengene på Global Hope Rescue and Rehabilitation Center.
Der var også mulighed for at købe souvenirs fra Kenya, og alt
overskuddet fra koncerten gik til foreningen. Hvis man kunne
tænke sig at arrangere en lignende aktivitet eller støttekoncert et andet sted i landet, så
kan man kontakte bestyrelsen eller alternativt kontakte bandet til M-Tafsiri Africa Duo på:
mtafsiriafrica@gmail.com.
Julemesse i Vorgod-Barde: Lørdag d. 9. november havde
foreningen en stand ved den velbesøgte julemesse i
Vorgod-Barde Hallen. Her kunne folk købe klejner,
romkugler, hjemmelavede glasengle, julestjerner og der var
en fiskedam til børnene. Der var også mulighed for at melde
sig ind i foreningen. Tak for den store opbakning og stor tak
til alle sponsorer og private personer, som gjorde det muligt.
Vores næste event er torsdag d. 9 januar, hvor vi afholder et foredrag med Astrid Ishøi fra
’Alene i vildmarken’ i Vorgod-Barde Hallen (se vedhæftede flyer). Vi tror på at hun har
noget rigtig spændende at fortælle, og alle er hjertelig velkommen til at komme til
foredraget. Del gerne budskabet med andre, som kunne have interesse. Hvis man ønsker
at give billetter til foredraget, som en (jule)gave, så henvend dig til Camilla Bækgaard på
26797385 eller globalhopedenmark@gmail.com. Ellers så foregår betalingen i døren på
aften via mobilepay eller kontanter.
I august 2020 planlægger vi en 10-12 dages grupperejse med plads til maximum 20
personer til Kenya. På turen vil man bl.a. besøge Joseph og gadedrengene. Turen vil også
byde på meget andet såsom safari, Karen Blixen Museum, besøge masai landsby, lokale
markeder, kirke m.m. Mere information om dette følger.
Mange varme hilsner bringer jeg fra Joseph og drengene i Kenya. Joseph er rigtig glad for
den store ’familie’, som han har i Danmark. Han er meget taknemmelig for enhver tanke,
donation og hjælp, som han får fra os (se vedhæftede video).
Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.
På vegne af bestyrelsen for Global Hope Denmark
Camilla Bækgaard
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