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Kære alle medlemmer 
 
En lille sommerhilsen herfra Global Hope Denmark – et gadedrengeprojekt i Kenya.  
 
Corona-smitten i Danmark er lige nu på sit laveste, og vi er alle så småt tilbage til en 
næsten normal hverdag igen. Så normal som den nu kan være. I Kenya oplever de stadig 
flere og flere smittetilfælde, men de stramme restriktioner kan ikke fastholdes, da de 
økonomiske konsekvenser er enorme. Intern rejse i Kenya er opstartet igen og desuden 
åbnes der for international fly igen fra d. 1. august. Det natlige udgangsforbud er 
vedblivende hvorimod restauranter gerne må åbne op for frokostservering igen. I Kenya vil 
primary schools og high schools fortsat 
være lukkede indtil januar 2021 (!), hvilket 
for drengene på Global Hope Rescue and 
Rehabilitation Center betyder en 
meeeeget lang periode uden skolegang 
og masser af fritid derhjemme. Joseph 
forsøger at aktivere drengene hjemme på 
centret gennem forskellige aktiviteter og 
skole-opgaver. I løbet af coronatiden har 
vi i foreningen, Global Hope Denmark, 
sendt økonomiske midler til centret af fire 
omgange. Pengene er blevet brugt på at 
købe mad, fx bønner, ris, ugali, sukker 
m.m. til drengene.  
 
Endelig, kan vi sige at vi nu har vores helt egen hjemmeside. Tjek den gerne ud på: 
www.globalhopedenmark.com. Hjemmesiden er en god henvisning, hvis folk er 
interesserede i vores arbejde og ønsker mere information herom.  
 
I maj arrangerede to af vores medlemmer, Reagan og Amalie, en online koncert med 
afrikansk musik for at støtte indsamlingen for at gadedrengecenteret kan erhverve en 
byggegrund i Kenya. Koncerten blev streamet live, hvor man kunne bidrage med et 
selvvalgt beløb. Der var både indsamling i Danmark, men også i en række andre lande. På 
verdensplan blev der indsamlet 13.000 kr. gennem koncerten hvoraf ca. 3.000 kr. blev 
indsamlet i Global Hope Denmark.  Vi vil gerne sige tusind tak til alle jer der bidrog.  
 
Som mange af jer nok allerede ved, så gik vi hen og vandt Spar Nord Fondens månedlige 
konkurrence 10tilForskel i sidste måned. Vi endte på 1453 stemme og er meget 
overvældede over den stor opbakning der har været. Tak til alle jer, som har taget jer tid til 
at stemme og dele det med venner, familie og bekendte – uden jeres hjælp havde vi ikke 
vundet. Det var rigtig dejligt, at kunne overbringe den gode nyhed til Joseph, som er 
meget taknemmelig og ydmyg over den hjælp de får fra folk i Danmark.  
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Der blev skrevet en artikel omkring det på Spar Nord Fondens hjemmeside, hvor der også 
er billede fra da Morten fra Spar Nord i Herning kom ud til os for at overrække præmien. 
Ved interesse kan artiklen læses via dette link:  
https://www.sparnordfonden.dk/nyheder/2020/global-hope-denmark-vinder-10000-kroner-i-
spar-nord-fondens-10-til-forskel.aspx?fbclid=IwAR17AQ0LTgqS0f2jNW_f1rGG9E-
ZD3ZkyhXMMlOGhLRyGD4U4n6Q6isSOyg  
 

 
Vores næste arrangement i foreningen vil være søndag d. 9. August, hvor vi afholder en 
familie-aktivitetsdag ved Vorgod-Barde Hallen. Vi kalder arrangementet ”Sommersjov – 
med et godt formål”. Alle, store som små, er velkomne til en forhåbentlig hyggelig 
eftermiddag, og del gerne budskabet med andre, som kunne have interesse i at komme.  
Overskuddet fra denne dag vil gå til den byggegrund, som vi ønsker at købe. Jeg kan 
informere om, at vi på nuværende tidspunkt i den danske støtteforening har indsamlet 
210.000 kr., og i alt på verdensplan er vi oppe på 335.000 kr. Der er nemlig også frivillige i 
et par andre lande, som gør et stort stykke arbejde på, at realisere Joseph og drengenes 
drøm om at købe deres egen grund, så de i fremtiden kan opføre et nyt center.   
 
Mange varmer sommerhilsner fra både bestyrelsen bag støtteforeningen, men især fra 
Joseph og drengene i Kenya. Tak for jeres fortsatte opbakning og støtte – vi er meget 
taknemmelige.  
 
Med ønsket om en god sommer.  
 
På vegne af bestyrelsen for Global Hope Denmark 
Camilla Bækgaard 
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