
Kære medlemmer af Pens for Kids Danmark, 

Grundet en fantastisk succes har jeg meget travlt, men jeg syntes I skulle høre lidt om den seneste udvikling, så I får en kopi af 

den mail jeg i går sendte til Rezidor, som gav os 20.000 kuglepenne i Januar. 

Kærlig hilsen claus@pensforkids.dk 

 

Hej Jørgen, 

Mange tusind tak for jeres hjælp til børn i fattige lande og dit tilbud om flere kuglepenne. 

Takket være jeres donation har andre firmaer nu også fået øjnene op for Pens for Kids, og vi har gennemgået en rivende 

udvikling i de seneste måneder. 

Min private økonomi kan ikke længere absorbere alle udgifterne, så i Februar dannede vi en rigtig forening som beskrevet her: 

http://www.pensforkids.mono.net/9252/Foreningen - i håb om at skaffe de godkendelser der kræves for at opnå skattefrihed, 

tilskud fra Tipsmidlerne o.s.v. Sidstnævnte kræver at vi aflægger regnskab for 2 års drift, så det ligger stadig et stykke ude i 

fremtiden - og antallet af medlemmer er også stadig for lavt til at opnå alle de ønskede godkendelser. Vi har indtil videre fået 

44 medlemmer, og er netop blevet godkendt af Gribskov Kommune - så det går da fremad. 

Pens for Kids omfatter nu 3 formelle organisationer i DK, USA og UK, i nært samarbejde med Pens for Afrikids (USA) og den 

uformelle organisation Pens for Kids Portugal. Tilsammen har vi nu i 2010 sendt over 56.000 kuglepenne til fattige lande som 

det fremgår af denne hjemmeside vi bruger til planlægning: www.planning.mono.net (vi er vist kommet til at slette 1 eller 2 af 

Malcolms forsendelser, men mine posteringer skulle være korrekte). 

Een af vores lokale kontakter i Kenya - Edupo Sylvio Erot - har gjort et godt stykke arbejde for at få os godkendt i Kenya, og 

dermed fritaget for told, men vi er endnu ikke helt fremme ved målet. Specielt Nairobi har voldt os problemer, så vi er begyndt 

at koncentrere os om de andre steder vi har ambassadører, og om eksisterende, godkendte organisationer. 

I sidste uge fik vi tilbudt >100.000 kuglepenne (8 paller) af en donor som skal bruge lagerpladsen hurtigt, og idag blev vi 

tilbudt 700.000 kuglepenne af en anden donor som undersøger mulighederne for at sende dem afsted i en container. Det er 

ikke helt klart om sidstnævnte vil hjælpe os med udgifterne til transport og eventuel told, men selv om kuglepennene kommer 

frem til Kenya for donors regning, får vi en stor opgave med at få dem fordelt i landet. 

Vi har således voldsomt brug for hjælp fra pengestærke donorer - og gerne meget hurtigt, så vi har tænkt os at appellere til 

alle de mulige støtter og donorer vi har - som Danida, kendte danskere, vores arbejdsgivere (FLSmidth, Coloplast) og andre 

firmaer (InMoTx Europe har givet tilsagn om et støttebeløb). 

Til det brug har jeg udarbejdet vedlagte præsentationer (endnu ikke godkendt af de afbildede danskere) som jeg håber kan 

vække mulige donorers interesse. 

Jeg håber du vil forelægge vores appel om hjælp for rette vedkommende i dit firma. 

Jeg glæder mig til vort fortsatte samarbejde. 

Med venlig hilsen 

claus@pensforkids.dk 
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