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Hjelp til Selvhjelp i Afrika

Foreningen Hjelp til Selvhjelp i Afrika har flere hjelpeprosjekter i
Kenya. Hovedprosjektet for 2010 har vært ved Katulani Secondary
School i Kitui i Kenya. Prosjektet startet med bygging av grisehus,
oppdrett av gris og så bygging av et biogassanlegg for gass til
kjøkkenet ved skolen. Nå skal vi igang med vannboring!
Vi startet salget av 50 andelsbrev i fjor høst og vi har solgt 27 til nå. Vi har
penger til selve boringen men trenger mer for å gjøre anlegget komplett.
For å være på den sikre siden skal vi nå gjennomføre en ny geologisk
undersøkelse for å bekrefte om det finnes vann der vi har boreplaner. Vi har
hørt om andre som har boret tørt og som har måttet finne vann langt unna
utgangspunktet. Kontrakt er så godt som inngått med JOBS
AQUADRILLERS, og boringen gjennomføres i løpet av mars (hvis alt går
etter planen).
Vi planlegger offisiell åpning av vannanlegget påsken 2012 og arrangerer
safari til Kenya i den forbindelse. Invitasjon og program blir sendt ut i mai
2011.
Det ble en gladsak!
Etter at det ble kjent at Daniel var ble ranet i Nairobi for få dager siden, fikk
vi inn mange oppfordringer om å starte innsamling av penger. Onsdag kveld
sendte vi ut en henvendelse om å hjepe til med å dekke
tapet han ble påført. Givergleden har vært svært stor
og mange har annonsert sine bidrag og betalt inn på
konto. I ettermiddag kom det også mail fra sj-arkitekter
i Oslo: Vi har satt inn kr 62 000!
Daniel er overveldet over den støtten dere har vist han
i denne vanskelige situasjonen. Og det er vi også. Den nye bilen kommer
totalt på kr 180 000, hvorav 140 000 er finansiert med lån fra venner i
Norge. Pengene vil gå til å dekke opp for tapet, og det som blir til overs
benyttes til å betale ned på billånet som en direkte støtte.
Vi håper alle er glad for denne lykkelige utgangen på saken!
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Årets volontører er klare for oppdrag
I sommer skal vi ha tre volontører som skal
arbeide for oss i Kenya. Vi er imponert over
deres entusiasme og pågangsmot.
Kristin, Ingrid og Linn er i full gang med
forberedelsene og ser frem til seks flotte uker i
Kenya. De skal alle tre jobbe i Kitui som frivillige
gjennom Hjelp til Selvhjelp før de tar fatt på
rollen som reiseledere på safari 5.-16.august.
I tiden jentene skal være i Kitui skal de i hovedsak jobbe med å gjøre lokale
virksomheter mer attraktive for turisme. I samarbeid med Flamingo Safari
vil de gjennom Hjelp til Selvhjelp forsøke å bringe flere turister til Kitui ved
å hjelpe lokale bedrifter med å profilere seg, i tillegg til å vise frem alt det
flotte den lokale befolkningen har å by på. De vil også jobbe med å
tilrettelegge for mulige aktiviteter for turister som deltar på Meaningful
Safari. Denne safarien skal de selv være reiseledere for i begynnelsen av
august.
Kristin og Ingrid er begge 22 år, og har vokst opp sammen i det lille
tettstedet Langhus sør for Oslo. Linn er 23 år og kommer fra det enda
mindre tettstedet Vigeland i Lindesnes kommune. Alle tre studerer, selv om
fagretningene er nokså forskjellige – økonomi, realfag, IT og psykologi. Alle
tre synes det er mye urettferdighet i verden og håper at arbeidet som
frivillige i Hjelp til Selvhjelp kommer til å hjelpe de som virkelig trenger det.
De afrikanske erfaringene er noe ulike; Kristin har vært i Afrika tre ganger
tidligere, siste gang som frivillig på en surfeskole i Sør-Afrika. Ingrid har
vært på ferie med Flamingo Safari, og har derfor god kjennskap til
selskapet. Linn har ikke vært i Afrika enda, og etter oppholdet i Kitui skal
hun reise til Tanzania for å jobbe på Haydom-hospitalet.
Jentene er godt kjent, Kristin og Ingrid har vært venner siden barneskolen,
mens Ingrid og Linn har bodd sammen i Oslo. Dette, i tillegg til at alle er
positive og engasjerende unge studenter, gjør at de kommer til å skape en
god atmosfære i reisegruppen. De vil gjøre sitt ytterste for at denne turen
skal bli et minne for livet, uansett om målet er en spennende og variert
ferie, eller et innblikk i hvordan man faktisk kan gjøre verden til et litt bedre
sted for noen mennesker. Alle er velkomne!
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Vårt første besøk i Afrika forandret livene våre.
På samme måten er det for mange av de vi har med oss på
«Meaningful Safari». Det er mange sterke inntrykk og
kontrastene er enorme.
Vårt primære mål er å bidra til at folk skal kunne
starte sin egen virksomhet og leve av den. Vi kan ikke
helt fri oss fra ikke å hjelpe trengende. Vi har med
klær som vi gir til folk vi møter og vi besøker et
gatebarnprosjekt i den Lutherske kirken i
Kawangware-slummen i Nairobi. Det er så mange
trengende og vi kan bare hjelpe noen ytterst få.
I Afrika generelt lever 40% av befolkningen for under 1 USD pr dag. Som en
familie sa det, hadde vi bare hatt en halv USD om dagen.....
Nå kan alle støtte gatebarna i Kawangwareslummen i Nairobi
Vi har satt opp en pantelappkasse på PRIX
Hebekk i Ski der alle kan legge pantelappene
sine. Pengene vil gå til gatebarna i
Kawangwareslummen i Nairobi. Allerede første
uken kom det inn nesten 200 kr. Vi takker for
alle bidrag. Dere kan se film fra
gatebarnprosjektet på Youtube, søk på
mrmuasa Street-children
Vi har fått vite at fem av gatebarna har kommet seg såpass at de har
begynt på skole i Nakuru. Det kan være et vendepunkt i livene deres. På
Meaningful Safari besøker vi prosjektet.
Det er en del kenyanere som spør om vi kan støtte dem med penger til å ta
ulike utdanninger og starte virksomheter. Det er mange av dem vi gjerne
skulle hjulpet men vi har ikke økonomi eller kapasitet til det. Er det noen av
dere som kan tenke seg å støtte slike prosjekter så gi oss beskjed.
Grasrotandel
Vi har registrert oss som Grasrotandel så nå kan du kanalisere litt av
tippeinnsatsen til foreningen uten at det koster deg noe.
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For å holde administrasjonskostnadene nede i foreningen sendes all
informasjon ut som e-post. Det er viktig at vi får e-postadressene til alle
som får andeler i gave.
Griser og biogass
Grisebestanden øker og de første grisene er levert slakteriet i Nairobi.
Prisene stiger på grunn av stor etterspørsel etter svinekjøtt. Det er ikke nok
grisemøkk til at vi dekker hele behovet med biogass, men de er veldig
fornøyde med den rene gassen sammenlignet med de røykfylte vedovnene.
Skolen er blitt et kompetansesenter for griseoppdrett og biogass!

Kirsten, Helge, Annemor og Johannes
Hjelp til selvhjelp i Afrika har som formål å skape lønnsom og miljøvennlig virksomhet i samarbeid med skoler i
Afrika. Vi starter opp med griseproduksjon, bygger biogassanlegg som produserer gass fra grisemøkka og bruker
avfallet fra biogassproduksjonen til jordforbedring på åkrene. Da har vi et kretsløp som gir inntekter til skolen, mat fra
grisene og åkrene, reduserer helseskadene ved å unngå å puste inn røyk på kjøkkenet og som reduserer avskoging
og utslipp av CO2.
Flamingo Safari i Kenya er en turoperatør som er startet med hjelp av mikrolån fra nordmenn. Flamingo Safari
arrangerer rimelige og opplevelsesrike safariturer - ”Meaningful Safari”
Kontakt oss for mer informasjon, program og pris.

www.selvhjelpiafrika.org

www.flamingosafari.com

Vil du være med og støtte prosjektet?
Gå inn på vår hjemmeside www.selvhjelpiafrika.org og kjøp andeler i prosjektet! Eller har du lyst
å være med på Safari? Du finner oversikt over turene våre på hjemmesiden.
post@selvhjelpiafrika.org
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