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Foto: Thomas Bach Kristensen. Lutheran skolen i Kisumu, Kenya, marts 2016.

Monica Olesen Hansen (v) sammen med elever fra Lutheran skolen, som underviser psykisk og fysisk svækkede børn
og unge i Kisumu, Kenya.

Telesikrings badebolde
skaber glæde og leg hos
kenyanske børn
Pædagogstuderende

Monica

Olesen

Hansen og Thomas Kristensen Bach har
de sidste 4 måneder været beskæftiget
med, at styrke kommunikative evner og
sociale

færdigheder

hos

kenyanske

gadebørn og handicappede – men der
har også været tid til leg, blandt andet
med hjælp fra Telesikring.
Monica Olesen Hansen og Thomas Kristensen
Bach, begge pædagogstuderende ved UC SYD i
Esbjerg, har nu tilbragt over halvdelen af deres 6

måneders praktikophold i Kenya. Formålet med
rejsen er, at udvikle deres socialpædagogiske
færdigheder og styrke personlige kompetencer.
De to studerende er tilknyttet organisationen
Kanyakoo Self-Help Initiative, som lægger vægt
på forebyggelse og tidlig indsats hos børn, unge
og kvinder - alt sammen for, at de i sidste ende
kan styrke samfundets overordnede velfærd.
Misrøgt, fattigdom, uhygiejniske forhold, misbrug
og manglende uddannelse og beskæftigelse
blandt befolkningen har gjort et stort indtryk på
dem begge. Men på trods af den modgang der
hersker på gaderne og i slumkvartererne, er de to
pædagogstuderende blevet mødt med stor
gæstfrihed og en opfattelse af, at alle forsøger at
støtte og hjælpe hinanden.
”Mødet med kulturen hernede har givet mig et
helt andet perspektiv i livet. Mange børn er klædt

Pressemeddelelse
30-03-2016
i slidt tøj og mangler både sko, skolegang og
fremtidsdrømme. Det er et syn, som kan være
svært at acceptere”, fortæller Monica Olesen
Hansen og fortsætter: ”Men vi oplever også, at
alle i familierne forsøger at hjælpe og støtte
hinanden på alle måder, selvom pengene er
små”.

Forældre fyldte kufferterne med
gaver
Medio februar rejste forældrene til begge
studerende ned og besøgte Monica og Thomas i
Kenya. Inden afrejsen blev kufferterne proppet til
bristepunktet med gaver til børnene, heriblandt
badebolde fra Telesikring. Alle de fine gaver har
det studerende par uddelt til børnene undervejs,
bl.a. til børn med fysisk og psykisk
funktionsnedsættelse og gadebørn i byerne
Asembo og Kisumu.

Foto: Thomas Bach Kristensen. Asembo, Kenya, marts 2016.

Barn fra en familie med få ressourcer puster liv i en
Telesikring badebold.

”Vi vil gerne give en særlig tak til Telesikring for
de sponsorerede badebolde til børnene. Boldene
har været brugt flittigt og børnene elsker at lege
med dem”, siger Monica og tilføjer: ”En lille ting
som en bold, giver børnene stor glæde og de kan
bruge deres motorik på en anden måde”.
Der kan ydes mange former for bistand i
forskellige afrikanske lande, men hos Telesikring
var der ikke tvivl, da de så muligheden for at
kunne glæde nogle udsatte afrikanske børn.
”Børn søger leg, uanset baggrund og hvor de bor i
verden. Badeboldene er blevet en fast del af
vores merchandisesortiment, fordi vi har haft så
stor succes med dem blandt danske børn. Derfor
var vi også ret overbeviste om, at boldene var
ideelle som sponsorgave til de involverede
kenyanske børn, bl.a. også fordi de fylder og vejer
så lidt under transport. Men vi er da lidt
forbavsede over, hvor meget glæde boldene har
vist sig at skabe”, udtaler Malene Levsen Olesen,
der er markedsføringsansvarlig ved Telesikring.

