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Følgende behov ble diskutert i møtet med barnehjemmet 8. desember 2018 

Tema Kommentarer  Behov  
Mat Lokale kommer ofte med mat, venner, 

drop off, men mangler fast levering for 
tørr mat, mangler frukt og mat med 
vitaminer, samt kokeolje 

Fast tilskudd, 
forutberegnelighet vedr mat  

Klær De hadde et rom i 2.etg fult av klær 
som var gitt fra nabolaget eller fra 
andre Kenyanere. Mye kunne ikke 
brukes, men de likte ikke å takke nei. 

Ikke behov  

Verpehøns Vurderte broilere som ikke aktuelt, 
verpehøns var høyaktuelt, ønsket også 
å kunne selge egg  

Lager budsjett og plan for 
hønsefarm, en for eget forbruk 
og en hvor også salg er tatt 
med  

Talentutvikling 
 
 

- Musikk / drama 
- Sport /akrobatikk 
- Dans 

Ungene må ut av området og kunne 
sammenligne seg med andre, for å få 
ambisjoner om noe mer. De har 
transportmuligheter, men ikke midler 
til å gjennomføre aktivitetene. Særlig 
var dette ønsket vedr. akrobatikk hvor 
de hadde en gruppe med høyt nivå 

Kan vurderes 

Bruk av uteområdet – 
nedenfor fjøset 

Madam Mercy eide også dette 
området – mye søle og gjørme her og 
kan ikke brukes på denne tiden av året. 
Elven gikk ikke så høyt lenger, da den 
store delen av den var lagt utenfor, 
allikevel må ting på påler, støpes for at 
de kunne være der. Noen har bygd helt 
ned til elven, med mur og det går bra, 
nå som elven var lagt utenfor  

Må vurdere bedre bruk av 
denne tomten – men kan være 
dyrt, samtidig som mye av 
aktivitetene var ønsket lagt 
utenfor slummen, for å rette 
blikket til barna mot noe bedre.  

Skole  Fikk prisliste – ca 4700 KES pr termin, 
pluss kostnader til skoleuniform, sko, 
bøker etc 
De hadde nok også et underskudd 
pådratt for tidligere skoleår  
 

Stort behov for bistand, har 
noen faste givere, som dekker 
ca. 110 barn, men et restbehov 
på ca. 80 – 90 barn – (dette er 
nok tall som også gjelder barna 
i Outreaching programmet) 

Senger og madrasser Disse er nå ok – soverommene må kun 
males  

Ikke behov 

Kjøkken Working very well! Ikke behov  
Lamper  Alle 12 virker – tas frem til kvelden, 

henger i biblioteket om dagen  
Ikke behov for flere  

Toaletter Virker bra  Ikke behov  
Vann Ofte var det ikke nok vann og da måtte 1. Borre etter vann for 



de ut å handle og det var veldig dyrt. 
De måtte også bære vann oppover i 
etasjene, da det ikke var vann i rørene 
til toalett og dusj oppover. De hadde 
ikke varmt vann og kunne ønske seg en 
tank på taket. Videre var det mye lukt 
og fukt nede, pga problemer med 
drenering og kobling av rør. Regn inn i 
hjemmet var ikke et problem, det ga 
ikke lukt. En av tankene ute (ved 
inngangen, se bilder vi tok) er ødelagt. 
De mente det kunne la seg gjøre og 
borre etter vann. Da var de sikret rent 
og nok vann, som ga helsemessige 
fordeler og de kunne kanskje også litt 
av vannet  

rent og nok vann, og 
for salg  

2. Tank på taket for varmt 
vann  

3. Ordne rørene og 
drenering for å fjerne 
lukt og fukt i 
inngangspartiet, hvor 
også det store 
soverommet til guttene 
var 

4. Koble opp vann for dusj 
og toaletter i etasjene 

Bibliotek  Brann i 2014 – biblioteket er ikke så bra 
som det var. Her sitter alle og gjør 
lekser, og studerer i ferier etc. Rommet 
er for lite. 
Rommet brukes også av de utenfor 
hjemmet til lekselesing etc. 

Må vurderes  

Sikkerhet – brann Var brann i 2014, brannsikker mur 
mellom rom etasjer er på plass, men 
mangler brannslukningsapparater 

Brannslukningsapparater – 
dette mente de kunne fås av 
«venner»  

Sikkerhet – gelender 
(mellom etasjer og ut) 

Myndighetene ønsket at de sikret 
bedre gelendrene, men ingen av dem 
var laget slik at de kunne klatres på, 
sammenlignet med nabolaget var 
hjemmets gelendre bra og veldig sikre 

Usikkert om dette var blitt et 
krav – eller kun var et tema 

Personal  De fire som jobbet tettest på Mama 
Mercy er Eric, Peter, Hellen og Eunice. 
Det er kompetente mennesker, som 
barnehjemmet er helt avhengig av. 
Flere av dem hadde barn og bodde 
utenfor hjemmet, ergo må de ha en 
viss avlønning.  
Det var også mange frivillige som kom 
til barnehjemmet for å hjelpe til, også 
mens vi var der for å bistå med 
utbedring av de nye kravene fra 
myndighetene. Bl.a. kom 6 unge jenter 
for å vaske og sortere klær når vi var 
der. Dette innebærer, ble vi forklart fra 
andre utenfor hjemmet, at hjemmet 
har anerkjennelse i 
nabolaget/samfunnet.   

Må vurdere hvordan vi  kan 
bidra – men anses som 
utfordrende   
 
  

Krav fra myndighetene  De uttrykte ikke behov for bistand her. 
Mye hjelp var allerede fått av frivillige. 
Utfordringer nå var myndighetene som 
stadig kom med nye krav og som ikke 

Ikke behov 



hadde tid til å komme og godkjenne.  
Krav som bekymret dem, var kravet om 
arbeidskontrakter og lønnet arbeid og 
kravet om én seng til hvert barn 

Barnehage Barnehjemmet hadde egen barnehage, 
også for barn i Outreaching program og 
andre 

Ble ikke påpekt behov her 

Medisiner  Fast person som kom med medisinsk 
hjelp  
Vaksiner var gratis, all AIDS hjelp var 
gratis, sykehus var ikke gratis,  

Ble ikke påpekt behov her 

PCer Hadde flere PCer, men bare en virket. 
Ønsket flere PCer for opplæring og for 
å holde ungene vekk fra gata. 

Behov for flere PC’er, Ipad etc. 

Outreaching program  De hjalp ca. 50 barn utenfor 
barnehjemmet med barnehage og 
skoleoppfølging og annet.  

Her ligger det et stort potensial 
for rette hjelp via skolegang.  

Bygning – 5. etasje  Bygningen tåler 7 etasjer. De trenger 
en etasje til for å kunne klare kravet 
om en seng til hvert barn. 5.etasje er i 
dag åpent uten rekkverk, men med noe 
mur som deler inn rom og noen 
stolper. Det ytterste rommet hadde i 
dag en del høner 

Behov for å få opp en 5. etasje.  

 

De fem som var i møtet var helt enige om fire hoved prioriteringer av bistandsbehovene:  

1. MAT 
2. Skolepenger  
3. Lønn til personalet 
4. Hønsefarm  

 


