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Rejsebrev fra Kenya

Lokale lever i lerhytter og henter
beskidt vand fra ﬂoden
I denne uge er tre repræsentanter fra Helsingør Gymnasium i
Kenya for at etablere
et partnerskab med
et kenyansk gymnasium. Gymnasiet er afsted sammen to andre skoler på en studierejse med Mellemfolkeligt Samvirkes
undervisningsprojekt
VerdensKlasse.

Helsingør Gymnasiums udsendte mødte Nanna i forbindelse med besøget på
højskolen, som er tidligere HG-elev.
Foto: Verdensklasse

Af
Mikkel Clausen, franskog idrætslærer, Eva Høeg,
engelsk- og spansklærer,
Claus Corneliussen,
vicerektor, Helsingør
Gymnasium

HELSINGØR: Vores første

dage i Kenya har allerede
budt på store oplevelser. Vi
bor på Mellemfolkeligt Samvirkes højskole i 1900 meters
højde tæt ved Mount Kenya
og savannen. Her oplever vi
vild natur og ikke mindst en
lokal kultur, der er helt anderledes, end den vi kender
hjemmefra.
Det gisper i maven, når
man ser, hvordan de lokale
lever i lerhytter og hver dag
henter beskidt vand fra loden. Vi besøgte en familie,
der lever i trange kår, men
alligevel har givet husly til 20
adoptivbørn. Det kan ikke
undgå at røre en.
Partnerskab skal skabe
større forståelse

Formålet med vores tur til
Kenya er at etablere et partnerskab med et lokalt gymnasium for, at vores elever
kan få en større forståelse for
den hverdag, som unge har i
Kenya. Vi tror på, at det vil
øge den globale dannelse
hos såvel vores elever som de
kenyanske elever. Samtidig
er vi overbeviste om vores
lærere og elever kan lære af
globale samarbejder.
Positivt møde

Tirsdag havde vi et rigtig
godt møde med rektoren på
St. Jude Nturukuma Secondary School, som et er pigegymnasium lidt udenfor
byen Nanyuki. Skolen var
interesseret i at indgå et
partnerskab med os, hvor
eleverne kan samarbejde
om forskellige opgaver og

Delegationen fra Helsingør Gymnasium her fotograferet
med rektor og vicerektor fra den kenyanske partnerskole.
Foto: Verdensklasse

øge forståelsen for hinandens kultur.
Lige nu glæder vi os til på
torsdag, hvor vi skal mødes
med både ledelse og lærere
fra St. Jude-skolen. De kommer op til os på højskolen, og
her kan forhåbentlig underskrive en endelig partneraftale og blive mere konkrete
på emner, som vi kan samarbejde om.
FN's verdensmål
og safari

I de kommende dage skal vi
også besøge et projekt, hvor
unge frivillige arbejder med
FN’s Verdensmål, og så slutter vi turen med en kenyansk
safari, hvor vi kan se endnu
mere af den fantastiske na-

tur hernede. Vi lander i Danmark igen på lørdag, og i den
kommende uge glæder vi
meget til at fortælle hele
gymnasiet om udbyttet af
vores tur.
PS: Man støder på bekendte af Helsingør Gymnasium
alle steder. Da vi ankom,
mødte vi den tidligere HGelev Nanna, der er på højskole hernede, inden hun skal
lave frivilligt arbejde. Derudover er både Julie og Jonas
fra VerdensKlasse, som arrangerer turen til Kenya to
gode HG-venner. Julie var
lærer på HG frem til 2013, og
Jonas blev student på HG
samme år.
red/tze

Fransk- og idrætslærer Mikkel Clausen får en snak med en kenyansk gymnasieelev. Foto:
Verdensklasse
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