
Infobrev 2 2011

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 har vi boret  
etter vann.

Vann redder liv
Vi har boret etter vann og fant mye vann av topp kvalitet. 
Palmelørdag hadde vi test av brønnen og det ble gratis vann til 
alle i området. Johannes var på plassen og forteller at alle var 
strålende fornøyde.

Vi skal nå i gang med å bygge pumpehus, installere pumpe og 
legge rør inn til skolen og grisehuset. Planen er å bli ferdig med 

dette i løpet av april. Går alt som forventet er vi snart selvforsynte med 
vann og vi kan også selge vann til lokalbefolkningen.

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.

Vi startet salget av 50 andelsbrev, à kr 5000,- i fjor høst og har solgt 27 til 
nå. Vi har penger til selve boringen, men trenger mer for å gjøre anlegget 
komplett. Vi trenger din støtte!

Ny safaribil 
Den nye safaribilen til Flamingo Safari ble innviet på 
Meaningful Safari i påsken. Det var nye safarister og tidligere 
safarister med på turen. Anne fra sj-arkitekter i Oslo fikk 
prøve seg som sjåfør i Maasai Mara og bestod testen med 
glans. Det er en betryggelse å ha egne biler på turene da vi 

har vært litt uheldige med noen av de innleide bilene.

De gode Samaritanene fra Stord
På påskens Meaningful Safari hadde vi med oss Marita og 
Monica fra Stord. De hadde med seg masse klær og gaver til 
alle vi traff. I tillegg hadde barna deres samlet flasker og 
holdt utlodning og samlet inn kr 11 678,50 ! Av disse gikk 
5000 til Det Grønne Huset i Kiberaslummen der Deaf Aid gir 
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førskolebarn tegnspråkopplæring. Resten av pengene ble benyttet til å kjøpe 
skoleuniformer til 60 barnehjemsbarn ved The Good Samaritans Childrens 
Home i Mathareslummen. Dette barnehjemmet er drevet av en idealistisk 
kenyansk kvinne. Hun hadde en eiendom i Mathare og bygde et barnehjem 
der og har holdt på med dette i 20 år uten en cent i offentlige bidrag. I dag 
er har hun 270 barn fra nyfødt til 20 år.

De 60 skoleuniformene gjør det mulig for disse barna og gå på skolen. De 
kan ikke gå på skolen uten uniform.

I tilknytning til barnehjemmet har de et fjøs med 25 kuer og noen geiter. Vi 
ser på muligheten for å bygge et biogassanlegg slik at barnehjemmets mat 
kan kokes på biogass og kutte utgiftene til ved, og ser også på mulighetene 
for å bygget et community kitchen fyrt på biogass.

Willy
Biogassmureren Willy møtte oss på turen og tok oss med til en familie som 
han har bygget et anlegg for. Dette er et 8 m3 anlegg. Familien sparte nå 
utgifter til ved, hadde fått gode arbeidsforhold i kjøkkenet. De hadde også 
bygget en fiskedam for oppdrett av Talapia. Den lille åkerlappen ble nå 
gjødslet av bioresten og avlingene var store og de kan produsere hele året.

Kiabakari
Det første biogassanlegget vårt ved Kiabakari Bibelskole i Tanzania har av 
ulike årsaker vært ute av drift en periode. Nå har Willy vært på servicebesøk 
og utført noen utbedringer slik at anlegget nå er i drift igjen. Selve 
biogasstanken var fortsatt i topp stand. I tillegg har Willy lært dem hvordan 
anlegget skal driftes.

Skogplanting
Ja du leste riktig. Våre venner i Kisumu ved 
Victoriasjøen, har begynt å plante trær for hver av 
gjestene vi tar med. Skogen plantes på skolen der 
trommeslageren Kevin går. Dette er en grunnskole med 
ca 1100 elever og snaut 40 lærere. Skogen har fått 
navnet Norwegian Friends Forest. Her er det alt fra 

julestjerne til mango og avocadotrær. Med andre ord ikke en typisk 
tømmerskog.

Det kommer flere filmer av trommeslageren Kevin på Youtube etterhvert.
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Pantekasse på Åkrajordtunet
Vi har satt opp en pantelappkasse på Åkrafjordtunet i Etne og pengene her 
er dedikert vannprosjektet. Vi er glade for at Åkrafjordtunet og PRIX Hebekk 
i Ski stiller opp slik at flere kan bidra til å hjelpe vanskeligstilte.

Grasrotandel
Vi har registrert oss som Grasrotandel så nå kan du kanalisere litt av 
tippeinnsatsen til foreningen uten at det koster deg noe.

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. I tillegg kan du følge oss på Facebook og Youtube.

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!

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 har med klær som vi gir til folk vi møter og vi 
besøker også et gatebarnprosjekt i den Lutherske kirken i Kawangware-
slummen i Nairobi. Prosjektet drives av 5 unge kristne kenyanske menn som 
selv bor i Kawangware slummen og har vært gatebarn tidligere. Gjennom 
deres program har 10 av 40 gatebarn klart å bli rusfrie og er tilbake på 
skolebenken. Det kan være et vendepunkt i livene deres. På Meaningful 
Safari besøker vi prosjektet.

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 så mye som en halv USD om dagen.....

Kirsten, Helge, Annemor og Johannes
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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

Vær med og støtte vannprosjektet!

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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