
 

 

Hjelp til selvhjelp - barn i Afrika 
Styrets årsberetning 2020 

 
 

Styrets sammensetning 
 
Leder:   Monica Bredesen 
Styremedlemmer:  Pål Fosterud 

Susann Bredesen  
Trond Larsen 

 

Styrets arbeid 
 
Styremøter 
Det er avholdt 2 styremøter. 
 
Aktivitet 
Covid 19 har hatt stor innvirkning på foreningens aktivitet i 2020. Fra og med medio 
mars 2020 ble skolene i Kenya stengt. Foreningen besluttet samtidig, og utfra 
samme hensyn til smittevern, å stenge lesesirkelen. Det ble besluttet å omdisponere 
innkomne bidrag til skolegang mv til støtte mer rettet mot barna og deres familier, og 
foreningens støttespillere ble orientert om dette.  
 
I perioden som lesesirkelen har vært stengt har 40 barn, inkludert de 22 barna på 
lesesirkelen og barna vi støtter med skolegang hver lørdag fått ett brød og flaske 
melk i den lokale butikken. I tillegg har deres 16 familier, fra og med 6. mai, fått te, 
sukker, salt og cocking oil hver lørdag. Det er dessuten 3 ganger levert bønner og 
mais samt en ekstra leveranse av kjøtt i forbindelse med julen. Særlig siste levering 
kostet mye i transport, da mat i større kvanta har vært vanskelig å få tak i i Kenya.  
 
De to damene på lesesirkelen ble omdisponert til å bistå med å holde åkeren til 
Daniel i orden og Kamene fikk en tilleggsjobb med å følge opp 6 av de nye kvinnene 
som begynte med shamba (åker). Dette gjorde at damene ikke mistet 
kompensasjonen de hadde, selv om lesesirkelen ble stengt.  
 
Da vi startet med utdeling av mat på lørdager begynte vi også med å oppmuntre til å 
dyrke egen shamba. Etter en tid satte vi krav for motta støtte at kvinnene som ikke 
selv hadde lønnet arbeid også måtte bidra til egen hjelp ved å ha en shamba.   
 
Foreningen har flere ganger levert matvarer både til Mulango Children Home og Kitui 
Baby Home, som under koronaen har mistet mange støttespillere, lokalt og fra USA. 
Deres store sponsor i USA har pga. koronakrisen mistet mange av som støttet 
enkeltbarn, da disse har mistet egen inntekt i USA.  
 
Vi har dessuten sponset to vannprosjekter. I Kikumeni primay school har det 
eksisterende anlegget blitt betydelig oppgradert, og det har kommet på plass et nytt  
 
 



 

 

rørsystem, tre 10.000 liter tanker med rent vann og fire stasjoner for vask av 
hendene. Mulango Children Home er koblet til det offentlige vann nettet. Ved at det 
er lagt rør 500 meter, satt opp to 10.000 liter med vanntanker.  
 
I Nairobi er det satt i gang et prosjekt som retter seg mot gatebarn. Siden mai i år har 
vi hjulpet 9 gatebarn i alderen 2 til 7 år. Vårt bidrag har vært mat, madrass, tepper, 
julefeiring mv. Maten som er innkjøpt har også blitt gitt til andre litt eldre gatebarn 
også. Vi har også hatt lokal innsamling av klær. Videre har det vært jobbet mot to 
barnehjem for å få de installert. I januar 2021 ser det ut til at det minste 
barnehjemmet tar inn de fem eldste i januar, de resterende i to runder rett etterpå. 
Hvis alt går etter planen vil de eldste barna starte på skolen når et nytt skoleår starter 
høsten 2021. 
  
I samarbeid med støttespillere planla vi å arrangere en fem dagers camp til Navasha, 
for 29 barn fra Ivuku Primary School i 5. og 6. klasse. Den skulle vært arrangert i 
august 2020 men måtte avlyses på grunn av Covid 19. Vi vil planlegge et slik 
arrangement når myndighetene igjen åpner for en slik camp. Det er mulig dette ikke 
vil være før i 2022.  
 
Økonomi og støttespillere  
Foreningen har hatt relativt gode inntekter i 2020 på tross av Covid 19.  
 
Foreningen mottar bidrag til skolepenger for 19 av de 22 barna vi har støttet i 2020. I 
tillegg mottas bidrag hvor midlene ikke er øremerket skolegang, men barn generelt. 
Den største enkeltsponsoren er Kituibarnas venner, som flere ganger har muliggjort 
levering til barnehjemmene, familiene i Kwawasi og vannprosjektet på Mulango 
Children Home. Dessuten har foreningen hatt inntekter fra Grasrotandelen og fra 
kurvsalg. Kurvsalget har vært betydelig lavere i 2020 pga Covid-19 og manglende 
kurver fra Kenya til Norge. Men i desember fikk vi etter 6 måneder første leveranse 
av 40 kurver som ble solgt på Pop up markedet på Oppsal senteret.  
 
De fleste av tidligere faste givere til Hjelp til selvhjelp i Afrika, som har øremerket sine 
bidrag til barn / skolegang er fom 2020 overført til oss, samtidig som det har vært 
jobbet godt med å skaffe egne faste støttespillere.   
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