OPPSUMMERING FRA TUR 14. - 22. SEPTEMBER 2019
Det var fire formål med denne turen:
1.
2.
3.
4.

Finne en mer systematisk måte og organisere opp hjelp til barn i Katulani på.
Vurdere bistand og hjelp til barnehjemmene Mulango Children Home og Kitui Baby Home
Vurdere og avklare en Camp for barn fra Katulani i august 2020
Kjøpe kurver og gi nye ordre til Kanini Woman Group

Følgende ble vurdert og avklart vedr de fire temaene:


Finne en mer systematisk måte og organisere opp hjelp til barn i Katulani på.

Vi startet med å kartlegge familiene i det nærmeste området til Flamingo farm - Kwawasia. I området
bor det 40 familier, hvor av mange er hva vi kaller «critical poor» og ofte har de mer behov for bistand,
enn barn på barnehjem.
Etter kartleggingen lagde vi noen prinsipper for bistand:







Støtte foreningens formål ved å ta vare på og fremme velferden til trengende og sårbare
barn i Kitui County, blant annet gjennom støtte til barnehjem, skolegang og utvikling.
Støtte de som er critical poor innenfor området Kwawasia
Identifisere de som er critical poor ved følgende prinsipper
o Totally orphanage, singel parents, health problems, no income, many children
Gi bistand som dekke skolepenger, forsterket engelsk undervisning, mat, vann, shamba etc.
Sette krav til mottaker om å jobbe; enten med shamba, kurver, nett, gården til Daniel,
lesesirkel eller annet
Vurdere andre krav vedr innsats på skolen etc.

Vi må jobbe for at bistanden fremtrer som en samlet pakke. Kun å dekke skolegang er ofte ikke nok,
hjelpen må komme sammen med andre tilbud og krav om bl.a. egen innsats, som f.eks, arbeid på
gården, shamba åkre, kurver, lesesirkel etc. Hjelp til selvhjelp må bistå med arbeidsplasser mens vi
støtter barna, med skolepenger etc.
Kartlegging viste totalt 40 familier. Den viste at 15 barn fikk dekket skolepenger og disse var blant de
absolutt mest trengende. Videre viste den at ca. 8 familier fikk utstrakt bistand, gjennom skolepenger,
shamba, arbeidsoppgaver som kurver og jobb på gården. Videre avdekket den behovet for bistand til
ytterligere 7 nye familier. Flere av disse ble under oppholdet tatt inn i Kanini Women Group, 2 damer
Theresia og Kamene fikk tilbud om å lede en lesesirkel med 20 barn (2 x 10) mot en kompensasjon.
Det gjenstår da å vurdere hvilke andre barn som skal få sine skolepenger dekket, hvilke som også
skal få dekket secondary school, samt finne givere som ønsker å dekke dette.
Lesesirkel ble igangsatt med 2 x 10 barn fra de nevnte 15 familiene og med to lærere. Det blir gitt
kompensasjon til to damer for planlegging og gjennomføring, samt servert et enkelt måltid hver gang.
Skrivebøker, blyanter og noen engelskbøker ble kjøpt inn. Første lørdag var 28.september 2019.



Vurdere bistand og hjelp til barnehjemmene Mulango Children Home og Kitui Baby
Home

Vi var på begge barnehjemmene to ganger:
Kitui Children Home

Mulango Children Home

Ca160 barn
Ca 11 ansatt
Michael Njoroge

Ca 50 barn
Ca 20 ansatte
Winfred Kioko (Winnie)

Nettsted

http://www.chariotsforhope.org/childrenshomes/kitui/

http://www.chariotsforhope.org/childrenshomes/mulongo/

Hoved
sponsor

Chariots for Hope

Chariots for Hope

Data
Ledelse

Behovet
beskrevet
av barnehjemmet




Hva har vi
støttet
med
Hva vil vi
støtte
med
fremover



Hønsefarm
Vann (har brønn, som ofte er
tom)
Mat
Hønsefarm med plass til 90
høns






Sko
Stoler
Mat
Vann (har brønn, men den er ofte
tørr)




Mat
PC-er





Mat
En gris
Stoler (kommer neste uke)





Vann må vurderes
Mat og diverse ved safari besøk
Safari besøk var ønsket
velkommen, og flott om vi
sjekket behov først



Indirekte med hønsefarm, de to
hjemmene vil dele på eggene
Vann må vurderes
Mat og diverse ved safari besøk
Safari besøk var ønsket
velkommen, og flott om vi sjekket
behov først








Vurdere og avklare en Camp for barn fra Katulani i august 2020

Oddvar har samlet inn mer enn 40.000 kroner som vi skal bruke til en Camp for barn i Katulani. Daniel
vil ordne transport og bestille et sted å være. Pål og Monica vil lage en plan og inngå avtale med Ivuku
Primary school med tanke på å ansvarliggjøre dem for campen, mens vi tar ansvar for finansieringen.
Vi besøkte Rowallan speidercamp i Nairobi, for å vurdere om dette var et egnet sted for en slik leir.
Dessverre var dette ikke et egnet sted, så vi besluttet å legge den til Navasha, hvor vi tidligere har
laget leir to ganger for barn fra Kangeware slummen. Det er opprettet kontakt med lærer på Ivuku
Primary school, men videre fremdrift avhenger litt av at skolen oppfyller alle sine forpliktelser
vedrørende vannprosjektet.


Kjøpe kurver og gi nye ordre til Kanini Woman Group

Det ble etablert et nytt team med kurvdamer – totalt fem team. Ca. 130 kurver ble kjøp og ca. 25 ble
mottatt i gave til Kirsten, da kurvdamene ønsket å vise sin medfølelse etter at faren til Kirsten døde.
Kurvdamene fikk lønnsforhøyelse og nye oppdrag på julekurver.



LOGG

Lørdag 14.9 – Reise
Søndag 15.9 – landet 08.00 i Nairobi








Dro rett til SOS barnebyer med to laptopper som Mr Finyangi mottok. Vi informerte om open
office og viste kjapt hvordan maskinene fungerte.
Lunsj på Four You
Butikksentre for å se etter blekk
På Rowallan Scout camp der vi fikk omvisning av ansvarlig direktør
o Området kan ikke benyttes, for slitt, aper over alt, ikke koselig, bassenget inntørket
etc.
o Vi bør heller vurdere:
 Stedet Oddvar har brukt ved to anledninger tidligere i Navasha
 Eller Mission scripture (bassen, fotballbane, andre baner, trampoline etc)
o Vi må så få en skole til å ta ansvar for barna og opplegget, mens vi er sponsorer
o "Alt" annet er klart
 Daniel ordner transport og han kan bestille i Navasha
 Vi må lage en plan og ansvarlig gjøre – samt holde kontakten med Ivuku og
lage et kontraktutkast med dem
 Skulle vi overskride budsjettet – kan kanskje vi dekke det
Middag på Asmara hvor vi møtte Lucia for å overlevere gave fra Pål (og fra Aina)
o Lucie ble med på middagen og vi hadde fine diskusjoner og mye latter.
Vi var på Scripture mission kl ca 1730.
o Satt ute og nøt varmen og vinen.
o Legge ut historie på FB – om SOS
o Var i seng til kl. 9. Stuptrøtte – men fornøyde med dagens resultater.

Mandag 16.9






Besøke glassfabrikken – Kitengela
o Vi tok oss god tid til å se på fabrikken og at de blåste glass.
o Det ble gjort avtale med Windfred som jobber på kafeen om at vi ville legge opp til at
gruppene som Flamingo safari kommer med kan spise der.
o Kafeen åpner hver dag kl. 8. De har nå ikke bare kaffe og brus, men også enkel
matservering (pizza, samosa, etc). Øl og vinservering har de også fått. God kaffe!
Dro til Kitui
Spiste og gjorde kontorarbeid på Kitui Villa
Installerte oss på farmen

Tirsdag 17.9




Besøkte Mulango Children Home
o Omvisning – 160 barn
o Diskutere behov (vann, mat og sko, ikke klær), tar gjerne imot safari gjester
o Diskuterte sponsorer – kun Chariots for Hope som er fast, men dette er en stor
sponsor Besøke Kitui Baby home

Omvising – 50 barn (sovende)
Diskutere behov (hønsefarm – utvidelse fra 30 til 90, hatt en prøveperiode med 30
høner, vann - har kun brønn med lite og ofte ikke vann, mat og ønsket gjerne lap
topper, tar gjerne i mot safari gjester)
o Diskuterte sponsorer – kun Chariots for Hope som er fast
Gikk til Ivuku primary school for å sjekke vann kobling og kjøkken utbygging
o Møte med principal, deputy og foreldrerepresentant på skolen vedr ansvar for ikke
utførte oppgaver på vann ledningen – rektor lovte at skolen skulle gjøre sin del i løpet
av uka (foreldrene hadde laget grøft, HTS betalt for rør og kjøkken, skolen skulle så
betale rørlegger for kobling, det var ikke gjort)
Gikk til Helen med klær og leker (fra Aina og Aurora)
Middag og skrive jobb på Kitui Villa
Diskuterte hjelp gitt en sammenheng for hele familier (jobb, kurv oppdrag, leksehjelp,
skolepenger etc), samt kriterier/prinsipper for bistand. Påbegynte regneark med mapping av
alle naboene til Daniel i Kwawasia
o
o







Onsdag 18.9




Gikk gjennom 40 familier med Peninah (dette var bl.a. de familiene som tidligere har fått
lamper), oppdaterte regnearket og skilte ut 16 familier som ble vurdert at trengte særskilt
hjelp. 8 var allerede inne i bildet (Riverlady, Sembe, Gladys, Theresia, Helen etc.) og 8 var
nye
Besøkte 4 familier (trodde det var fem) – var nok bare utenfor den 5.familen og har et bilde av
en datter):

Torsdag 19.9









Daniel og Monica dro til de to (tre) siste familiene
o Mange har behov for multistøtte med forpliktelser til å jobbe enten i KWG/shamba
eller kanskje på gården til Daniel etc
Tre familier av de 16, skilte seg ut som særdeles svake og vanskelige – Lena, Gladys og
Riverlady (Wanza) – mange barn
De andre som skilte seg ut var alene mødre / fedre, manglet jobb, dårlige hytter,
handikappede etc.
Til Ivuku for å sjekke kobling og diskutere camp
o Rektor hadde nå betalt rørlegger som hadde koblet rørene – men vann kommer ikke
før myndighetene skrur på vannet for hele området
o Camp ble diskutert med Deputy og lærer Grace (fikk FB kontakt)
o De ønsket å ta ansvar for en slik camp
o Vi gjorde det klart at dette kun var aktuelt om dersom vannprosjektet nå gikk greit
fremover
Til Katulani secondary school for å sjekke gris
Middag / lunsj med kontorarbeid på Kitui Villa

Fredag 20.9





Kjøpe slaktet gris
Dra til Ivuku for å betale skolepenger – ordnet med Deputy
Leverte gris til Mulango
Møte med Kanini Women group og Ladies group

Bl.a. om opptak av nye medlemmer og at vi ønsket medlemmer fra de familiene vi
hadde kartlagt med stort behov (lykkes, med alle, unntatt en)
Monica dro på nytt besøk til Kitui Baby Home med 2 lap topper, leker og diskuterte detaljer
rundt en avtale om støtte til hønsefarm (bankkonto for overføring av penger, mail adresse til
Chariots for Hope (må ha åpenhet ovenfor de andre sponsoren, krav om bilder som
dokumentasjon, Facebook kontakt, fremdriftsplan etc)
o Hun sender mailadresse, jeg sender kort avtale med milepæler og detaljer rundt
overføring av penger
Daniel og Monica
o Handlet garn i Kitui 35 pk a 10 nøster
o Handlet engelske skolebøker, skrivebøker til lesesirkel
o Handlet mat i Kitui til familier rundt gården
Til Theresia med mat og innkalle til et kort møte
Til Helen med mat
Til Kamene for å spørre om interesse for lesesirkel
Møte med de to jentene som gjerne ønsket å starte lesesirkel
Lage utkast til kontrakt med de – de fikk beskjed om å komme tilbake med navn på barn
innenfor de føringer vi ga
o











Lørdag 21.9








Monica fulgte Jedidah til skolen (Kikomeni) – Simba passet på!
Avklare med Theresia og Kamene
o Deltakere i lesesirkel; alle fra de identifiserte 15 familiene 2 x 10 elever
o Forventninger avklart
o Kompensasjon (avtalen undertegnet mandag etter en liten tenkepause)
Ga mat og klær til Sembe
Betalte Daniel 17.000 for å bo og 28.000 for transport (56’: 2), Transport på foreningen, fly og
bo går privat
Reise til Nairobi ca. 14.00
Legge ut historie om barnehjemmene på FB

Søndag 22.9 – Hjem

