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Kenya kuffertens indhold 
 
 
Legetøj lavet af børn 

1. Bold lavet af plastik, stof og snor 
2. Bil lavet af blik 
3. Lastbil af blik 
4. Rød bil lavet af plastikbeholder 
6. Blå bil lavet af oliedunk 
7. Helikopter snittet i træ 
8. Briller lavet af bananfibre 
9. Hund lavet bananfibre 
10.  Dreng på cykel – lavet af bananfibre 
11.  Dukke lavet af bananfibre 
12.  Lille dukke med lyserød kjole lavet af bananfibre – bor i tilhørende hæklet taske 
13.  Taske til dukken med den lyserøde kjole 
14.  Prikket stof dukke 
15.  Stof dukke med rød kjole 
16.  Dukke med grøn kjole lavet af stofrester 
17.  Dukke med blåt hår lavet af stofrester 
18.  Dukke med blåt og grønt tøj lavet af stofrester 
19.  Dukke af bananfibre med lyserøde bukser 
20.  Dukke der er lavet af plastik 
21.  Dukke lavet af træ 
22.  Dukkekurv lavet af sisal og garn 
23.  Dukke komfur lavet af blik. 11 forskellige dele i stofpose. 
24.  Rasle til ankelen lavet af en margarine dåse 
25.  Rasle til ankelen lavet af en margarine dåse 
26.  Blå bønne pose til at lege med 
27.  Gul bønne pose til at lege med 
28.  Revolver af grene og cykelslange 
29.  Maskingevær af grene, cykelslange, plasticrør osv. Se tegning og billede mht. brug. 

 
Legetøj lavet af voksne 

32. Taske lavet af Cola-cola kapsler 
33.  Motorcykel lavet af ståltråd 
34.  Folkevogn lavet af ståltråd 
35.  Zebra lavet af bananfibre 
36.  Elefant lavet af bananfibre 
37.  Giraf lavet af bananfibre 
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Tøj til børn 

40. Skjorte til skoleuniform til dreng 
41. Bukser til skoleuniform til dreng 

     42. Brugte bukser til skoleuniform 
43.  Grøn kjole til pige – også skoleuniform 
44.  Et par sandaler lavet af bildæk 
45.  4 Kangaér – traditionel klædedragt for kvinder, lavet af stof (se forklaring) 

 

Bøger og supplerende materiale 
 
Billedbøger 

1. ”Titi goes to a party” 
2. “The chameleon who couldn’t stop changing his mind” 
3. “The story of how the man went to dig up the sun” 
4. “Mumo and the lost cow” 
5. “Mumo at the coast” 
6. “Bimwilli & the Zimwi” 
7. “Bringing the rain to Kapiti plain” 
 

Skolebøger 
8. “Primary Mathematics” 1 og 2 
9. “New Progressive Primary English” book 1 and 3” 
10. “Read With Us” book three 
11. “New Friends” book three 
 

Ide og inspirations bøger til selv at lave legetøj 
12. ”Afrikansk legetøj som du selv kan lave” 
13. ”Children’s Homemade Toys” 
14.  Alverdens ting – Idébog for store og små 
15. Fem ide og inspirations plancher til legetøj 
16. Tegninger lavet af Kenyanske børn 
17. Fotografier af børn der leger og laver legetøj 
18. Kort over Kenya 
19. Jorden Rundt – Smykker du selv kan lave 
 

 
Dias og musik 
      The best of African songs, musik fra Kenya 
       Dias powerpoint, Agnes & Joyce - dagligliv i byen og på landet 
      Tekst hefte til diasshow  
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