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Foreningen Hjelp til Selvhjelp i Afrika startet et prosjekt ved Katulani  
Secondary School i Kitui i Kenya i 2009. Prosjektet startet med bygging av  
grisehus, oppdrett av gris og senere bygging av et biogassanlegg for gass til  
kjøkkenet ved skolen. Gassen skal produseres av grisemøkka.

Grisehuset stod ferdig i mars i år og de første grisungene ble født rett før påske.

Nå er byggingen av biogassanlegget i gang og vil bli ferdigstilt i begynnelsen av 
august. Den offisielle åpningen av anlegget vil bli lørdag 23. oktober 2010.

Daniel fra Flamingosafari er på besøk i Norge. Han kom hit 2. mai og da var det 
tidlig vår. Han opplevde skikkelig snøvær for første gang. Han fikk lungebetennelse 
og ble innlagt på Aker sykehus en uke. Han gikk glipp av 17. maifeiringen, båttur i 
Sunnhordland i pinsen og en det ble behov for en del omrokeringer i programmet.

En viktig ting for hans norgebesøk er å skape kontakter med tidligere og nye 
safarister. 

Daniel sammen med de aller første 
safaristene, familen Berg/Melfald fra Ski.

Søndag 13. juni hadde vi workshop samen med reiselivslærene ved Drømtorp og 
Mysen videregående skoler.
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I foreningen har vi hatt kakelotteri på 
PRIX Hebekk i vinter.

Og basar på bedehuset på Markhus

I sommer skal Cecile Bjørgen fra Enebakk være volontør for Hjelp til Selvhjelp i 
Afrika. Hun er 22 år og studerer Chemical Engineering ved University of Bath i 
England. Her har hun studert i to år og har ett år igjen av en Bachelor. Hun gleder 
seg til å være med oss til Kenya. Først en ukes Meaningful Safari, før turen går til 
Katulani Sacondary School hvor hun skal lede arbeidet med byggingen av 
biogassreaktoren.
Siden jeg studerer Chemical Engineering er dette perfekt med  
tanke på praktisk arbeid innenfor studiene mine. Det blir veldig  
spennende å følge et prosjekt så nærme. Det blir jo også en  
helt fantastisk opplevelse å få være så lenge i et annet land og  
en annen kultur. Jeg gleder meg til å bo med lokalbefolkningen  
og lære hvordan de lever livene sine. Det blir utrolig spennende!

Vi i foreningen gleder oss til å ta henne med til Kenya og håper sommerens 
volontøroppdrag blir givende og nyttig!
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Sommerens oppgave består i å bygge ferdig biogassanlegget. David Jesse er vår 
entreprenør og han har gravd ferdig hullet det anlegget skal bygges. Arbeidet med 
produksjon av murstein pågår på plassen. Det er ikke vanlig brent tegl men 
betongstein som skal benyttes til muringen. Den lokale teglen har for dårlig 
kvalitet til denne bruken så derfor benyttes betongstein. 
Når johannes kommer ned 13. juli starter arbeidet med å støpe bunnplaten og 
muring av tanken. Cecilie vil lede arbeidet med byggingen av selve domen på tanken 
når hun kommer ned senere.

Meaningful safari er et reisekonsept vi har startet sammen med Flamingo safari. 
Det er tradisjonell safari der en også opplever bistandsarbeide på nært hold og 
blir kjent med den Afrikanske kultur og levemåte. Vi har blant annet vært i det 
Grønne Huset til Deaf Aid i Kiberaslummen og sett på det arbeidet som foregår 
der. Årets høstsafari går til Katulani Secondary School der det blir offisiell åpning 
av grisehus og biogassanlegget. På denne turen er det fortsatt to ledige plasser.

Foreningen er blitt medlem av Reisegarantifondet, noe som er påkrevet når vi står 
som reisearrangør.

Vi ønsker alle våre støttespillere en riktig god sommer. Vi vil holde dere 
informert om sommerens arbeide i Kenya med reisebrev.

Kirsten, Helge og Johannes

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

post@selvhjelpiafrika.org  
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