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Styrets arbeid 
 
Styremøter 
Det er avholdt to styremøter. 
 
Aktivitet 
Etter å ha vært stengt i 2020 åpnet skolene i Kenya i januar 2021. Vi besluttet 
samtidig å gjenåpne lesesirkel på lørdager, hvor 23 barn i Kitui får 
engelskundervisning samt et måltid mat med kylling/kjøtt. Da skolen åpnet igjen 
sluttet vi å gi hvert barn brød og melk etc. I stedet fikk alle barna et måltid før 
lesesirkelen hver lørdag.   
 
I 2021 støttet foreningen 30 barn med skolepenger. Åtte av disse barna går på 
boarding school. I tillegg til skolepenger støtter foreningen barna med det skolen 
krever av skoleuniformer. For de på boarding school støtter vi også innkjøp av en 
startpakke i form madrass, skolesekk, ulike bøker og det skolen ellers krever at de 
har med seg av f.eks. matolje etc. Skoleuniform og annet utstyr oppdateres også 
underveis.  
 
Foreningen har i 2021 og vil for 2022 betale for fire semestre i stedet for tre, for å ta 
igjen de to semestrene som ikke ble gjennomført i 2020. I januar 2023 vil skolen 
være i rute igjen og begynne nytt skoleår til riktig tid og med tre semestre i 
kalenderåret. 
 
Det har vært viktig for foreningen å sikre støttespillere til alle skolebarna. Støtten skal 
sikre barna skolegang de første åtte årene, og så to eller fire år på boarding school. 
Foreningen forsøker i tillegg gjennom bl.a. kurvsalg og grasrotandel, å sikre økonomi 
til å betale for eventuelle merutgifter, samt utgifter til barn som mangler støttespiller 
hele eller deler av året. Neste år vurderer vi å gi skolestøtte til tre nye barn. Vi har i 
dag støttespillere til 28 barn og er i dialog med to nye støttespillere.  
 
Etter at barna er ferdig med 8. klasse, oppmuntrer vi alle til å begynne på boarding 
school. Enten secondary school eller teknisk fagskole. Barna får tidlig høre at hvis de 
jobber hardt og kommer inn på boarding school etter 8. klasse, så vil foreningen 
støtte de videre. De som går boarding school får tilsvarende beskjed om at hvis de 
jobber hardt og får et utdanningsstipend for college, vil foreningen yte støtte til alle 
tilleggsutgiftene. Disse ville ellers vært så store at de ikke kan ta imot stipendet. Selv 



 

 

om dette motiverer mange, vet vi at det er også er hardt for mange å motivere seg for 
skolegang.  
 
Foreningens representant i Kitui, Daniel, gjør en kjempejobb med sine kloke samtaler 
med barn og foreldrene. Vi ser også at jenter i landsbyen ofte blir tidlig gravid og 
dermed må slutte skolen. En som fikk støtte av foreningen avbrøt skolen i sommer 
etter at hun fødte, men er heldigvis tilbake nå for å avslutt frisørlinjen.  
 
Foreningen har i 2021 støttet 16 familier med 90 kg mais og 45 kilo bønner - tre 
ganger. To av familiene, de med flest barn, har fått ekstra ris og bønner. Vi har fått 
tilbakemeldinger om at dette sammen med måltidet på lesesirkelen, gjør at barna 
orker mer – både av lek og skolegang.  
 
Det er de samme familiene som får skolestøtte og som får barna sine på lesesirkel, 
hvor det også gis et måltid mat. Dette måltidet består av et vanlig Kenyansk måltid, 
men med tillegg av kjøtt og frukt, ofte det eneste måltidet i uken med kjøtt. Det er 
også de samme mange av de samme mødrene som får inntekter gjennom veving av 
kurver og salg/eller mat fra egen åker (shamba). 
 
Foreningen har levert matvarer både til Mulango Children Home og Kitui Baby Home, 
tre ganger i 2021. Barnehjemmene har under koronaen mistet mange støttespillere, 
lokalt og fra USA. Deres store sponsor i USA har pga. koronakrisen mistet mange 
som støttet enkeltbarn, da disse har mistet egen inntekt i USA.  
 
Foreningen har også vært med å betale for en betydelig oppgradering av kjøkkenet 
ved Kikomini Primary School og vært delaktig i innsamling av penger til mat og vann 
til 35 familier, herunder våre 16 i Kwa Washi i form av julegavekort.  
 
Siden mai 2020 har foreningen hatt et prosjekt rettet seg mot gatebarn i Nairobi. I 
januar 2021 fikk vi åtte barn inn på barnehjemmet Mums Love Childrens Home. Ved 
hjelp av støttespillere betaler foreningen for skole og skoleuniformer for disse. 
Barnehjemmet rev i 2021 sitt gamle bygg og helt nytt bygg settes opp. En 
amerikansk forening betaler for gjenoppbygging, mens foreningen dekker husleie for 
barnehjemmet i byggeperioden der de nå leier. Det er vår representant i Nairobi, 
Lucia Atieno Omoggo som har ansvaret for kontakten og det praktiske mellom 
foreningen og barnehjemmet. 
 
Styremedlem Pål har høsten 2021 vært i Kenya, Han besøkte Mums Love Childrens 
Home i Nairobi, samt St. Bridget secondary school og Ivuku primary school i Kitui 
hvor vi har barn vi sponser. I tillegg har han besøkt noen av familiene som mottar 
støtte til mat og en av mentorene for lesesirkelen. 
 
 
Økonomi og støttespillere  
Foreningen mottar faste bidrag fra støttespillere til:  

• Skole barn  

• Barnehjem  

• Lesesirkel  

• Barn generelt og  

• Barna på barnehjemmet i Nairobi 



 

 

 
Den største enkeltsponsoren er Kituibarnas venner, som flere ganger har muliggjort 
levering til barnehjemmene.  
 
Foreningen har også hatt noe inntekt fra panting av flasker og fra Grasrotandelen, og 
det er nå 35 personer som har oppgitt foreningen som sin grasrotmottaker.  
 
Til tross for lang tid og store kostnader med å frakte kurver til Norge, har vi klart å 
kjøpe og selge ett stort antall kurver i 2021. Dette har bidratt til gode inntekter hos 
kurvdamene og til store ekstra inntekter til foreningen. Kurvene har blant annet vært 
solgt til mange faste venner, andre mindre kjente og kollegaer og på ulike markeder 
som Birkelunden, Grønt marked på Ås, Vestkanttorget samt Stallgårdens Julemarked 
i Eidsvoll.  
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