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Kære medlemmer,
Julen står for døren – og inden vi har set os om er det juleaften. I Kenya fejres julen på
anden vis end herhjemme. Her er der hverken nissehuer, andesteg eller pakkeleg. På
Global Hope Rescue and Rehabilitation Center i Kenya fejres julen med noget ekstra-godt
mad, hygge, bål, dans (dog ikke om et juletræ) og måske en fodboldturnering. De tidligere
gadedrenge, som bor på centret, har naturligvis fri fra skole henover julen og nyder at
bruge tiden derhjemme sammen med deres mange brødre.
I november-måned var Global Hope
Denmark repræsenteret ved en stand på den
lokale årlige julemesse i Vorgod-Barde
Hallen. Her solgte vi hjemmesyede stofposer,
armbånd kreeret af tidligere gadedrenge i
Kenya, t-shirts, bogen omhandlende Josephs
livshistorie, hjemmekogte klejner, rumkugler
og for de mindste havde vi pakket 120 pakker
ind til den populære fiskedam. Ja, der var
noget for enhver smag. Indtjeningen fra
standen blev 8356 kr. – som vil blive til stor
glæde i Kenya. Vi havde overvurderet, hvor
mange klejner vi kunne sælge på dagen – for
ikke at lade de overskydende klejner gå til
spilde, besøgte vi to at de lokale plejehjem,
hvor hver beboer fik en lille pose med klejner.
I Kenya døjer de atter med vandproblemer i
området, hvor Global Hope Rescue and
Rehabilitation Center ligger. Deres tre store
vandtanke var derfor tomme. Global Hope
Denmark har støttet med penge til indkøb af
vand, som ankom i en stor tankvogn. Nu har
de igen vand i dagligdagen til fx tøj-vask,
rengøring, madlavning og bad. Vand er et
basalt behov, og vi er glade for at kunne
hjælpe dem med noget så simpelt, men
samtidig yderst essentielt, som vand.
Amalie Malmgren Asmild, som sidder i Global
Hope Denmarks bestyrelse, befinder sig i
skrivende stund i Kenya. Her skal hun være
henover julen og hovedsageligt hjælpe sin
kenyanske mand, Reagan, som ligenu har et
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musik-projekt kørende på Global Hope Rescue and Rehabilitation Center og to andre
børnehjem i nær-området. Amalie har besøgt byggegrunden, hvor det nye hjem i fremtiden skal opføres. Her dyrker de i mellemtiden kartofler. Det er skønt at se, hvordan
byggegrunden kan bruges produktivt til dyrkning af grøntsager. Inden længe vil det
arbejdende folk gå i gang med at bygge et lille side-hus, som skal fungere som opbevaring
og opholdsrum inden det store byggeri skal påbegyndes.
Vores månedlige pantindsamling i Vorgod-Barde kører stadig – og det kører faktisk så
godt med pantindsamlingen, at vi nu har indgået fast aftale med Dansk Retursystem, som
afhenter panten på vores adresse. Hver måned samler vi omkring 3000-4000 kr. ind – det
er altså bare godt gået! I kan godt klappe Jer selv på skulderen! Ligenu, søger vi frivillige
i/omkring Vorgod-Barde, som ønsker at hjælpe med pantindsamlingen. Arbejdet tager blot
et par timer og hensigtsmæssigt, ønsker vi at samle et team bestående af flere frivillige
således at man kan fordele dagene imellem sig Har du lyst til at give en hjælpende hånd i
forbindelse med pantindsamlingen, så giv lyd. Udover flere frivillige, søger vi også et nyt
sted at opbevare panten i tiden indtil de afhentes af Dansk Retursystem. Indtil nu har Tina
og Jørgen Bækgaard stillet deres ekstra-garage til rådighed, men da de flytter i mindre
hus, har de ikke plads til at opbevare panten længere. Bor du i/omkring Vorgod-Barde og
har mulighed for at stille din lade/garage til rådighed, så hører vi gerne fra dig.
Global Hope Denmark arrangerer en 14-dages grupperejse for alle interesserede i
efteråret 2022. Rejsen vil være med afrejse lørdag d. 17. september og hjemrejse fredag
d. 30. september. På rejsen skal vi bl.a. besøge Global Hope Rescue and Rehabilitation
Center, som er vores samarbejdspartner i Kenya – udover dette byder rejsen også på
safari, besøg på Karen Blixens museum, lokale markeder, masser af solskin, godt humør
og meget mere. Er du interesseret I rejsen, så ret henvendelse til Camilla Bækgaard (tlf.
26 79 73 85), som også er rejseleder på turen.
Har du givet en gave til Global Hope Denmark i årets løb, så husk skattefradragsfordelen.
Oplys dit CPR-nr. til foreningen i en e-mail og få trukket det fra i SKAT. Det er nemlig os,
som foreningen, der skal indberette gaverne til SKAT inden årets udgang. Ønsker du at
give en julegave til de tidligere gadedrenge i Kenya, så kan gaver overføres til mobilepay:
26 79 73 85 eller kontonr: 7608 1751364. Vi er meget taknemmelig for Jeres fantastiske
opbakning og støtte i året, der nu snart rinder ud. Jeres trofaste støtte er guld værd!
Global Hope Denmark vil ønske Jer alle en Rigtig Glædelig
Jul samt Et Velsignet Nytår!
Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne
Camilla Bækgaard
Formand, Global Hope Denmark
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