
Med jeres støtte er der opført en bygning til børnehave-
klasseeleverne på Thim Primary School. Bygningen 
er lige blevet indviet i marts, og både børn, forældre 
og rektoren er meget begejstrede for de tre nye 
klasselokaler. 

Førhen blev de mindste elever undervist i biblioteket. 
Den nye bygning betyder, at eleverne nu får bedre 
omgivelser, og biblioteket igen kan bruges til 
udlån af bøger. Med til indvielsen af bygningen var 
undervisningsminister Pamella Akello fra regionen. 

Hun holdte en tale om vigtigheden af, at både drenge og 
piger forbliver i skolen.

I Kenya kan børn gå gratis folkeskole, fra de er 8 år. Men 
ind til da skal forældre selv finde pasningsmuligheder til 
børnene, når de er på arbejde. 

Plan støtter lokalsamfundet i Bondo, så børn mellem 3-8 
år kan komme i børnehaveklasse på 33 skoler. Børnene 
får nu også grød i pauserne, og der er oprettet legerum.  

Nyhedsbrev fra Bondo i Kenya
Kære elever og lærere på Nærum Gymnasium. Så er der nyt, om hvordan 
jeres store donation på mere end 200.000 kroner i 2015 gør en stor forskel 
for børnene og deres familier i Bondo-området i Kenya.

28. marts 2017

I er altid velkomne til at kontakte 
os, hvis I har spørgsmål til jeres 
fadderskaber. Vi hører også meget 
gerne fra jer, hvis I ønsker foredrag 
fra Plan eller materialer til brug på 
jeres gymnasium. 

Eline Johnsen, Fadderkoordinator: 
eline.johnsen@plandanmark.dk  
Tlf.: 35 300 800 

Maja Kaalund Bygvrå, Journalist: 
maja.bygvraa@plandanmark.dk 
Tlf.: 31 41 04 88

Kontakt Plan

Skolebygningen med tre klasselokaler er netop taget i brug af de 
mindste børn i lokalområdet. 

Hvis I trykker på billederne, så kan I se en video med personlig hilsen fra vores kollega Signe Holme, der 
var med til indvielsen af skolebygningen i Kenya. Tavlen på højre foto sidder på væggen til skolen. 

https://www.youtube.com/watch?v=M638WRe01pY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=M638WRe01pY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=M638WRe01pY&feature=youtu.be

