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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 nå 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 ferdig og vil bli satt i drift i i slutten av august 
2010. Den offisielle åpningen av anlegget vil bli lørdag 23. oktober 2010.

I Kitui har Annemor etablert «Kaniani Woman 
Group». Dette er kvinner fra distriktet som vever 
kurver som vi selger i Norge. I sommer har vi 
sendt dem på markedet i Kitui for å prøve å selge 
dem lokalt også. Så langt har ikke det vært noen 
suksess, men vi har store forhåpninger til at 
samarbeidet med et lokalt kultursenter skal gi 
mulighet for at souvernir-oppkjøpere fra Nairobi 

skal få sansen for kurvene. På www.youtube.com kan du se en filmsnutt om hvordan 
de lager kurvene.

Vi har også en som lager tau for oss. Jeg må lage en film om han også.....

Daniel fra Flamingosafari har vært på besøk i 
Norge. Han kom hit 2. mai og da var det tidlig 
vår. Han opplevde skikkelig snøvær for første 
gang. 

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

Daniel sammen med de aller første safaristene, 
familen Berg/Melfald fra Ski.
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I sommer har Cecile Bjørgen fra Enebakk vært 
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. Først en ukes Meaningful Safari, 
før turen gikk til Katulani Secondary School hvor hun har 
ledet arbeidet med byggingen av biogassreaktoren. Du kan 
se en filmsnutt på www.youtube.com fra byggingen.

Vi i foreningen hatt stor glede av å ha henne med som 
byggeleder i Kenya og sommerens volontøroppdrag har 
vært givende og nyttig!

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. I juli besøkte 
vi et gatebarn-prosjekt i Kawangwareslummen og 
så på det arbeidet som foregår der. Du kan se en 
filmsnutt på www.youtube.com fra vårt besøk der. 
Vi hadde med litt mat og slippers til barna, men 
det store var da vi delte ut COOP PRIX college gensere og T-skjorter. 

Hjelp til selvhjelp er et viktig konsept for oss. Vi 
ønsker ikke bare å gi penger til folk og så tro at alt 
ordner seg. Vi vil heller hjelpe noen i gang med å 
starte en virksomhet slik at de kan klare seg selv. 
Taumakeren har flyttet ut av jordhytten og inn i et 
lite murhus som følge av at vi startet med å kjøpe 
tauene hans, kvinnene med kurvene håper vi også vil 
kunne få en bedre livskvalitet ved at de får litt 

penger inn i husholdningen sin. Men, det er mye elendighet, så vi har alltid med 
klær og ting til de vi treffer. Vi har vært så heldige å få mange kasser med T-
skjorter og collegegensere fra COOP. Det er veldig stas når vi deler ut disse. Vi 
fyller alltid opp koffertene med klær når vi reiser til Kenya, og det vi ikke har 
kapasitet til å ta med med (eller ikke er egnet for Afrika) gis til et barnehjem i 
Litauen.

Hjelp til selvhjelp i Afrika, org. nr 992 500425.  Leder: Johannes Markhus  jmarkhus@online.no    www.selvhjelpiafrika.org

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.selvhjelpiafrika.org/
mailto:jmarkhus@online.no


             
Årets høstsafari går til Katulani Secondary School der det blir offisiell åpning av 
grisehus og biogassanlegget. På denne turen er det fortsatt ledige plasser.
Foreningen er blitt medlem av Reisegarantifondet, noe som er påkrevet når vi står 
som reisearrangør.

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. 

Hjelp til Selvhjelp i Afrika www.selvhjelpiafrika.org

Kirsten Markhus Underland, tlf 90919631

Flamingo Zone Tours & Safaris LTD www.flamingosafari.com

Daniel M Kikwa, +254 723461350

Meaningful safari – a different kind of safari!  You will experience the traditional safari, driving through 
the national parks of these magnificent countries and seeing the range of animals the nature has to 
offer. The Meaningful part of this safari includes getting close to the real people who live in Africa; 
buying fabrics in large outdoor markets, cooking traditional dishes with natives, visiting street children 
where they live in the slums and see how organizations operate to help them. The African people are a 
happy people and doing a safari you will see that they are ready to welcome you to their country and 
culture. Tourism is one of the best means of export in Africa, particularly for the poor people serving you 
along your Safari. Meaningful Safari is a safari which makes sense. Don’t count your money count your 
days!

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. 

Kirsten, Cecilie, Helge og Johannes

PS, www.youtube.com  søk på mrmuasa så finner du filmene....
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