
Reisebrev fra vår rekognoseringstur i Kenya og Tanzania 
Vi jobber i dag fra Kisumu i Kenya og sitter og ser utover vakre Victoria Lake fra hotellet. Her er en liten 

hilsen fra oss etter 10 aktive dager.  Vi har jobbet med våre prosjekter Flamingo Safari og Biogass.  

Flamingo Safari 
Selskapet som ble etablert i samarbeid med vår stiftelse ”Hjelp til selvhjelp til Afrika” er nå gått fra 

etableringsfasen til driftsfasen og har nå alt nødvendig ”verktøy” for å drive et ordentlig og effektivt 

safariselskap. Vi har hatt en grundig gjennomgang av rutiner, prinsipper og strategi for videre arbeid. Vi 

mener at vi nå har fått på plass et godt grunnlag for at Daniel sammen med sin assistent kan skape flere 

arbeidsplasser. Det har vart en spesielt utfordrende fase for Daniel i og med uroen som oppstod i landet 

etter valget helt i slutten av desember i fjor. Turistene har holdt seg unna i flere måneder og 

arbeidsmarkedet generelt har vart vanskelig.  Det har vart viktig for oss å innføre gode prinsipper for 

hvordan selskapet skal opptre i ulike sammenhenger og hvilken profil vi vil Flamingo safari skal ha. Før vi 

kom ned laget vi et detaljert program for arbeidet. Vi har jobbet med markedsføring, økonomi og 

regnskap, kundehåndtering, planlegging med mer.  Vi har jobbet fra hotellrommet og hver dag noen 

timer på internet kafe. Det som har forstyrret og forsinket arbeidet mest er strømbrudd.  Vi konkluderer 

med at vår innsats for å støtte Flamingo Safari har vart fornuftig og riktig og vil fortsatt opptre som 

rådgivere, pådrivere og støttespillere for at virksomheten kan utvikles videre. 

Biogass 
Vi er nå inne I en fase hvor vi har møter og samtaler med samarbeidspartnere  for nye biogassanlegg i 

Kenya i 2009. Initiativet som ”Biogass for Better life” har tatt i Afrika i bl.a. samarbeid med SNV har et 

velorganisert og godt planlagt implementeringsopplegg for familieanlegg. Det er så langt vi har funnet ut 

ingen som i dag spesielt jobber med innføring av biogass på skoler og institusjoner og vår erfaring kan 

derfor vare et viktig bidrag i det totale bildet med innføring av biogass.  

Vår strategi er å legge opp til griseproduksjon sammen med biogassanlegg. Disse to er gjensidig 

avhengig av hverandre og dette illustrer vi på denne måten (se vedlegg).  På denne turen besøker vi 

derfor familier og bedrifter som driver med griseproduksjon. Dette gir oss innsikt i hvordan de forer 

grisene og hvilken fortjeneste de har.    

Vi har besøkt Deaf Aid Kenya som skal bygge skole for døve barn i Nyabondo i Kenya. Det er stor 

interesse for at et anlegg på skolen. De er positive og ser fordelene biogass har. De mener også at 

folkene rundt i dette distriktet vil vare interessert og vil fange opp ideen veldig fort. De ønsker at vi 

involverer lokalbefolkningen i det som skal skje. Vi ønsker å starte med bygging av grisefarm i Nyabondo, 

men vi må gjøre mer forarbeid og planlegging av grisefarmen for at gjennomføringen kan bli vellykket.  

Vi hadde i utgangspunktet ikke foreslått å koble toalettanleggene inn til biogassen. Dette må vi vurdere 

på nytt. SNV anbefaler oss å utnytte energien som ligger i dette avfallet.   



Vi har to personer vi ønsker å satse på når det gjelder biogassanlegg. Vi begynner med a søke om plass 

til begge to på et praktisk kurs om bygging av biogass i Tanzania. Kurset arrangeres av SNV (Nether land 

development organisation) og de er positive til å ta imot 2 fra oss.  

For å komme videre med arbeidet vårt er det viktig at vi er tilstede, snakker med lokalbefolkningen og 

sprer informasjon om arbeidet vårt.  I alle prosjekter er god lokalforankring viktig for at 

implementeringen skal bli god. Vi skulle gjerne hatt mer tid til denne del av arbeidet, men tiden strekker 

ikke til. I dag skal vi forsøke og besøke et universitet i Nakuru (Egaton Njoro Compas) som driver 

innenfor jordbruk og spesielt med gris. Vi skal også besøke en samarbeidspartner til Flamingo Safari i 

Nakuru som på like linje med Daniel har startet opp virksomhet med hjelp av nordmenn.  

Vi har det bra og fungerer bra som team. Varm hilsen fra Johannes, Kirsten og Daniel.  

 

 


