
   
Reisebrev fra Kitui i Kenya

jelp til Selvhjelp i Afrika; Vårt arbeid blir lagt merke til!  Vi har hatt en særdeles positiv utvikling av prosjektene våre dette året.  Her kommer en statusrapport fra arbeidet vårt i Kitui i Kenya.  H
Grisehus og biogasanlegg på Katulani secondary school.  Etter en noe lang byggeperiode skjøt tingene virkelig fart. Vaktmannen Nicodemus ble sendt på opplæring og kom hjem med en gravid Doris Day og Napoleon. Etter kort tid fikk Doris 9 grisunger. Iløpet av dette året vil antall griser øke gradvis og til jul vil det være minst 70 griser og salget kan begynne. Nicodemus viser oss stolt rundt og har et fantastisk lag med dyrene. Ingen tvil om at de har det godt her. De ser sunne og friske ut og snuser på gjestene. Nicodemus har planenen klare og vet hvordan han må planlegge og koordinere alt resten av året. De er veldig optimistiske og har startet markedsføringen og undersøkelser om hvor det lønner seg å levere kjøttet. Nå har Nicodemus fått seg fast jobb og høyere lønn. Han får 7250 Kenya-shilling pr mnd – ca 700 norske kroner. Nå må skolen skaffe seg ny vaktman og prosjektet allerede bidratt med 1 arbeidsplass! ***
Biogassanlegget bygges i juli. Vi har nå inngått kontrakt med DavidJesse som er en biogassentreprenør fra Nairobi. Vi har samarbeidet med tidligere og vet han gjør arbeidet med god kvalitet og ferdigstiller innen fristen. David er også generaldirektør i ABC-K. Forening for biogassentreprenører i Kenya som bl.a. utarbeider standarder for biogassanlegg og stiller krav til kvalitet. Under hele byggingen vil Hjelp til Selvhjelp i Afrika ha med seg en volontør. Cecilie studerer bioenergy i England og ønsker å se hvordan denne type anlegg bygges i praksis. I tillegg vil hun ta del i hjelpearbeidet som vi gjør i Kenya og bli kjent med tradisjoner og levesettet i Kambastammen. Vi er veldig takknemlig for at Cecilie ønsker å delta i dette arbeidet.  www.selvhjelpiafrika.org 

http://www.selvhjelpiafrika.org/


   ***
Stor markering i oktober med besøk av selveste Minister of Water and irrigation in Kenya. I oktober er anlegget ferdig og i drift og vi skal ha en stor markering på skolen. Alle foreldrene inviteres i tillegg til ministeren, ordfører, og andre sentrale aktører som vi ønsker å vise anlegget til. Det blir fest med tradisjonell kambadans, taler og grilling av gris. Da kan alle få anledning til å smake på dette saftige og møre kjøttet. Vi er 14 nordmenn som skal være tilstede denne dagen og det blir garantert en minnerik dag for folket i området.  Vi regner med at 300 til 400 mennesker vil delta.***
Sålangt er prosjektet en suksess og vi har knyttet til oss sentrale aktører som vil bidra til at både grisefarmen og biogassanlegget skal bli godt drevet og vedlikeholdt i fremtiden. Ved bruk av sertifisert biogassentreprenør stiller ABC-K 1 års garanti av biogassanlegget. I denne perioden vil de følge opp med service og se til at skolen følger de nødvendige rutinene. Prosjektet er nytt, moderne og fremtidsrettet. Derfor får skolen masse oppmerksomhet og besøk. Dette kan resultere i direkte støtte til skolen, men ikke minst vil popularitet og omtale virke oppløftende for de som jobber her og er involvert. Konkret håper rektor på at ministerens besøk kan resultere i støtte til å kjøpe en pick-up så de slipper å leie bil når grisene skal kjøres til slakteriet i Nairobi. Vår lokale prosjektleder og rektor Muia har gjort et fantastisk arbeid. Han er nøye med at skolen skal se velstelt og pen ut og har god erfaring og kunnskap om byggeprosjekter. Det ser vi på måten han utvikler skolen på med små midler. Han vet at dette moderne og fremtidsrettede prosjektet vil bli lagt merke til og at det betyr mye for hans videre karriere at dette blir en sukssess. Han legger sin ære i å følge opp dette og ser hvilke fantastiske muligheter inntekter fra dette anlegget kan brukes til vedlikehold og kjøp av skoleutstyr. Grisehuset er rent og velstelt og arbeidet godt organisert. Området rundt er grønt og vakkert og grisepasseren er nå i ferd med å plante blomster rundt grisehusetbygget. Vår neste og kanskje største utfordring er nå å sikre jevn vanntilførsel til skolen. Det skal vi gå dypere inn i denne uken sammen med ABC-K som har kompetanse på området. 
Prosjektet er iferd med å bli en grønn oase i Kitui!Kitui 6. april 2010Kirsten og Helge Underland
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