
Hjelp til Selvhjelp i Afrika 2010
Foreningen Hjelp til Selvhjelp i Afrika har flere hjelpeprosjekter i  
Kenya. Hovedprosjektet for 2010 har vært ved Katulani Secondary 
School i Kitui i Kenya. Prosjektet startet med bygging av grisehus,  
oppdrett av gris og så bygging av et biogassanlegg for gass til  
kjøkkenet ved skolen.

Dette året ble spesielt begivenhetsrikt for foreningen. Vi 
har ferdigstilt grisehuset og biogassanlegget, og hatt en 
storslått åpningssermoni. Minister of Water and 
Irrigation hadde meldt sin ankomst, men uteble og en 
av hennes rådgivere måtte tre inn for henne. 600 
gjester var tilstede på åpningen.

De første grisungene ble født like før påske, det neste kullet ble født i 
oktober og det ventes to nye kull i januar. Planen er å 
komme i full produksjon i grisehuset i løpet av en 
treårsperiode. Da skal vi produsere 120 slaktegris i 
året. Vi må sørge for grundighet i arbeidet fremfor å 
forhaste oss. Til åpningen av anlegget ble det slaktet og 
grillet to griser, og det ble en smakebit til alle 
fremmøtte.

Det første biogassanlegget vi bygde ved Kiabakari Bibelskole i Tanzania har 
ligget brakk av ulike årsaker. Nå bygges det nytt grisehus ved skolen og to 
ansatte har nå vært tre uker ved Katulani Secondary School på opplæring i 
griserøkt og drift av biogassanlegg. Vi vil sende vår biogassmann til 
Kiabakari for å få startet opp igjen biogassanlegget når griseproduksjonen 
kommer igang. Det er flott at vi har klart å koble på de to prosjektene våre 
på denne måten og at de kan ha gjensidig nytte av hverandre.

Willy er en ung murer som foreningen sponset til å bli 
sertifisert biogassmurer. Han har deltatt ved byggingen av 
anlegget ved Katulani Secondary School, og har også bygget 
flere anlegg i egen regi for familier i Kenya. Etter at folk har 
fått biogass har de ikke fyrt opp tekjelen med ved en eneste 

gang! En familie gav bort all veden sin til trengende etter at de fikk biogass. 
Vi er stolt av Willy som nå driver egen virksomhet som biogasstekniker.
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Sammen med Safariselskapet Flamingo Safari (et av våre 
første hjelpeprosjekter) startet vi i 2009 å arrangere 
«Meaningful Safari». Dette er en helt unik opplevelsestur og 
ikke bare en tradisjonell safari. Vi er i nasjonalparker og 
møter villdyrene, i tillegg til å oppleve det virkelige livet i 

Kenya. Vi har truffet en gruppe som lærer oss å lage tradisjonell kenyansk 
mat og vi får også muligheten til å komme tett innpå folk og enkeltstammer, 
blant annet ved besøk i slumområdene i Nairobi og byen hvor vi har våre 

prosjekter. Vi ønsker å benytte lokalt eide overnattingssteder 
da vi mener det fører til at pengene blir i Kenya og ikke i et 
skatteparadis. Flere av årets deltagere har allerede bestilt ny 
safari, denne gangen er de selv reiseledere. 2011 blir et 
hektisk år for Flamingo Safari.

For å få bedre kontroll med safaribilene som vi benytter planlegges innkjøp 
av bil nummer to i Flamingo Safari. Den første bilen er finansiert gjennom 
mikrolån og inntjeningen har vært såpass god at det er mulig å kjøpe bil 
uten ytterligere låneopptak.

Vårt første besøk i Afrika forandret livene våre. På samme måten er 
det for mange av de vi har med oss på «Meaningful Safari». Det er mange 
sterke inntrykk og kontrastene er enorme. 

Vårt primære mål er å bidra til at folk skal kunne starte 
sin egen virksomhet og leve av den. Vi kan ikke helt fri 
oss fra ikke å hjelpe trengende. Vi har med klær som vi 
gir til folk vi møter og vi besøker et gatebarnprosjekt i 
den Lutherske kirken i Kawangware-slummen i Nairobi. 
Det er så mange trengende og vi kan bare hjelpe noen 
ytterst få. Vi ga bort T-skjorter til noen barn. Noen av 

mottagerne solgte disse da de kunne få ca 20 kroner for en ny T-skjorte, og 
hva skulle de med to når de allerede hadde en, og hadde de to så trengte 
de ikke en tredje. I Afrika generelt lever 40% av befolkningen for under 1 
USD pr dag. Som en familie sa det, hadde vi bare hatt en halv USD om 
dagen.....

Ute i Kitui lever de fleste på landsbygda i jordhytte med 
stråtak. Det er svært enkle kår, men når de får gode 
avlinger klare de seg. Det er alltid spesielt å reise fra Kitui til 
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Nairobi, som å komme fra steinaldernivå til en moderne storby. Sånt gir 
inntrykk.

Vi hadde med oss Cecilie Bjørgen fra Enebakk som volontør i 
år. Hun var med å bygde ferdig biogassanlegget. På 
www.youtube.com kan dere se film fra byggingen. Søk på 
"mrmuasa" og dere får mulighet til å se flere filmer, blant 
annet fra «Meaningful Safari».

Vi har solgt mange andeler i grisehuset og biogassanlegget. Det er noen 
igjen men roer ned markedsføringen. Dersom noen ønsker en andel så skal 
de få så lenge det er noen igjen. Hittil er ca 200 personer med å støtte 
grise- og biogassprosjektet.

Vi skal bore etter vann ved Katulani Secondary School 
og vi har et budsjett på NOK 250 000. Vi selger andeler 
a NOK 5000 for å finansiere dette. Vi har til nå (des-
2010) solgt 22 av 50 andeler så vi har midler til å 
gjennomføre boringen. Installasjonsarbeidene har vi 
ikke finansiert enda. Vi er optimister og regner med å 

finne interesserte personer/grupper/bedrifter som vil være med på det 
meningsfylte tiltaket. Vi planlegger offisiell åpning av vannanlegget påsken 
2012 og arrangerer safari til Kenya i den forbindelse. Invitasjon og program 
blir sendt ut i mars/april 2011. 

For å holde administrasjonskostnadene nede i foreningen sendes all 
informasjon ut som e-post. Det er viktig at vi får e-postadressene til alle 
som får andeler i gave. Vi har flyttet domenene til foreningen og Flamingo 
Safari. Vi er ikke helt fortrolig med de nye måtene å vedlikeholde nettsidene 
våre på, men det begynner å bli bedre. Vi har også utviklet nettside for våre 
guider på Viktoriasjøen, Daniel & Tom i Paliconsafari.

I år har vi også startet forening i Kenya; Help to Selfhelp in Africa. Denne 
foreningen er registret hos myndighetene og har eget styre. Myndighetene i 
Kenya krever at det er en lokal organisasjon som driver prosjektene.

Det har vært en rekke presseoppslag om arbeidet vårt både 
i Norge og i Kenya. Lokalradioen i Kitui hadde en flere timer 
lang sending fra åpningssermonien, og flere aviser har også 
skrevet om prosjektet. Her hjemme har det vært en rekke 
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oppslag i Grimstad Adressetidende, Østlandets blad og Kvinnheringen. Vi får 
mange gode tilbakemeldinger når det har stått om oss i avisen. Det er 
veldig oppmuntrende og motiverende for oss. 

Vi i Hjelp til Selvhjelp i Afrika vil takke ALLE 
bidragsytere for at dette prosjektet ble en realitet og lot 
seg gjennomføre. Som skolestyrets leder sa; "dette er 
nå vårt anlegg og det er opp til oss å få det til å bli en 
suksess". Vi vil også få takke alle de som jobber frivillig 
for oss. De gjør en utrolig innsats. Anne Håven, 

Frederick Evenrud, Bente Knutsen, Tove Hauge, Elever og lærere ved 
Drømtorp videregående skole, elever og lærere ved Mysen videregående 
skole, reiseledere for turer i 2011; Kjersti Gjendem, Ingrid Vee, Kristin 
Orset, Torill Ramberg og Terje Beck. I tillegg er det et utall av andre som 
har gitt oss flotte gaver og som hjelper foreningen med å skaffe inntekter 
ved salg av produkter. Når våre grupper reiser ned på Safari tar de med seg 
alle gavene som vi får og deler dem ut. Det er en utrolig stor glede. På 
selveste nyttårsaften får en skole i Kenya fotballdrakter fra Stabæk. Dette 
ser de frem til kan dere tro! Og for ikke å glemme trommeren Kevin i 
Kisumu som får sitt eget trommesett.

Kirsten, Helge, Annemor og Johannes

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. 

www.selvhjelpiafrika.org www.flamingosafari.com

Vil du være med og støtte prosjektet? 
Gå inn på vår hjemmeside www.selvhjelpiafrika.org og kjøp andeler i prosjektet! Eller har du lyst 
å være med på Safari? Du finner oversikt over turene våre på hjemmesiden. 

post@selvhjelpiafrika.org  
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