
	 Global Hope Denmark 
Nyhedsbrev – april 2020 

Kære alle  
 
I disse corona-tider er det nok en god idé at komme med en lille opdatering.   
 
Først og fremmest – så har alle drengene og Joseph det godt! Corona er selvfølgelig også 
kommet til Kenya, hvor der i skrivende stund er 158 smittede og 6 døde, men antallet af 
smittede forventes at være langt højere, da man i Kenya ikke har kapacitet nok til at teste 
alle symptombærere. I Kenya er der indført totalt udgangsforbud mellem kl. 19:00 og 
05:00, al flytrafik til/fra landet er suspenderet og det er desuden forbudt at rejse til/fra 
regionerne Nairobi, Mombasa, Kilifi og Kwale, da det er der de smittede befinder sig. 
Selvfølgelig gælder regler, som at holde afstand, udvise god hoste-/nyseetikette samt god 
håndhygiejne også i et land som Kenya.  Alt dette er forsøg på at mindske spredningen af 
corona-virussen. Men det er lettere sagt end gjort. Mange kenyanerne bor på gaden eller i 
slumområder. Mange kenyanere er daglejere, dvs. de lever af hvad de tjener fra dag til 
dag. Det er svært for mange kenyanere at gå i selvisolation i hjemmet, måske fordi de ikke 
har noget hjem eller er dybt afhængige af deres daglige løn for at kunne overleve. Vi 
danskere er heldige, at bo i et land som Danmark, hvor vi har muligheden for selvisolation, 
muligheden for at vaske hænder hyppigt, muligheden for løn selvom vi ikke går på 
arbejde. Dette er en hård tid for den danske økonomi, uden tvivl, men det er i særdeleshed 
en hård tid for lande som Kenya.  
 
Jeg har snakket med Joseph, som er leder at Global Hope Rescue Center i Kenya, han 
meddeler at han og drengene har det godt. De opholder sig hjemme hele dagen, da 
skolerne naturligvis er lukkede. De får tiden til at gå med fodboldspil, aktiviteter, 
lektielæsning, dans m.m. Normalvis kommer der besøgende til centret, som gerne har en 
donation med i form af mad: bønner, ris, mel, sukker m.m.  I denne tid har alle besøgende 
på centret aflyst deres besøg, og derfor spurgte Joseph ydmygt om vi kunne hjælpe ham 
med indkøb af mad til drengene, som i tiden også spiser mere da de er hjemme hele tiden. 
Vi startede en lille indsamling blandt bestyrelsen og deres nærmeste, og vi har sendt 
4.000 kr. afsted til Joseph, der nu har maddepotet fyldt op til tre uger, hvilket blev 
modtaget med stor taknemmelighed.  
 
Ønsker du at hjælpe gadedrengecentret i 
denne ekstraordinære svære tid, så er 
donationer velkomne via mobilepay: 26 79 73 
85 eller kontooverførsel: 7608 1751364. Alle 
beløb modtages med stor taknemmelighed! 
Overvej om du har mulighed for at støtte lidt 
ekstra i denne tid og bed gerne for Joseph og 
drengene på Global Hope Rescue Center.  
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Vi i støtteforeningen ”Global Hope Denmark” 
havde events og andre tiltag på tegnebrættet, 
som skulle afvikles i månederne maj og juni 
måned, som vi har set nødsaget til at aflyse. 
Formålet med disse events var, at indsamle 
flere penge til vores land-fundraising. I 
skrivende stund har vi indsamlet 170.000 kr., 
som går til at Global Hope kan købe en ny 
grund, hvor et nyt center skal opføres i 
fremtiden. Vi er glade og stolte over, at vi har 
opnået så stort beløb! Mange tak til 
foreningens medlemmer for både økonomisk støtte og opbakning til events. Vi er stadig 
ikke helt i mål, og håber på at kunne få indsamlet flere penge. Sidder du og har gode idéer 
til indsamlingsmuligheder, så tøv ikke med at tage kontakt til os.  
Det er stadig muligt, at blive fast månedlig bidragsyder, hvis man ønsker det.  
 
Det er tvivlsomt, at vi kan gennemføre vores grupperejse til Kenya i august-måned, men 
håber selvfølgelig at situationen bedrer sig. På nuværende tidspunkt er der ikke taget en 
endelig beslutning. Skulle det ske at turen aflyses, så håber vi på at kunne gennemføre 
den på et andet tidspunkt.  
 
Nu skal alt ej heller omhandle corona-krisen. Svend, som er medlem af støtteforeningen, 
har opstartet et projekt, hvor han ønsker at indsamle diverse musikinstrumenter og –udstyr 
til Global Hope Rescue Center. Målet er, at de drenge, som ønsker det, kan lære at spille 
forskellige musikinstrumenter, og de vil potentielt kunne lave et band, som kan supporte 
deres dansegruppe. Svend er lige nu på udkig efter guitarer (elektrisk, western samt 
spanske), basser, diverse guitartasker, guitarstrenge, mikrofoner, relevante kabler samt 
små forstærkere. Jeg ved, at Svend allerede har fået doneret et trommesæt af Drum 
Station i Aarhus og en tidligere volontør, Katrine, har også doneret sit gamle keyboard. Vi 
håber meget, at Svend får indsamlet det nødvendige, som derefter vil blive sendt til Kenya, 
hvor det kan blive til stor glæde. Skrive gerne til Svend Eeg på 20 43 69 19 eller til en fra 
bestyrelsen, hvis du har noget musikudstyr, som du kan undvære.  
 
Jeg ønsker Jer alle en rigtig god påske - pas godt på hinanden!  
 
Med venlig hilsen på vegne af bestyrelsen 
Camilla Bækgaard 
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