Reisebrev nr. 1 - 2019
Besøk på Mathare Children Home, Nairobi, Monica og Pål
Vi besøkte barnehjemmet fra 7. – 11. desember 2018. Målet med dette besøket var å få mer
kjennskap til driften av hjemmet og hva de ansvarlige mente var prioriterte behov vi kunne bistå
med. Se nærmere om dette i infobrev nr. 1 - 2019.
Da vi kom til hjemmet var det svært få barn der.
Myndighetene hadde stilt nye krav til oppussing,
klargjøring av toaletter og vask, samt satt begrensning
til en seng pr barn. Inntil kravene blir oppfylt bor
barna midlertidig på andre barnehjem. Kravet om ett
barn pr seng medfører behov for flere soverom og
flere senger. Dagens kapasitet ga mulighet for å
innlosjere 196 barn. Da vi var på besøk, var de ansatte
i full gang med å sette barnehjemmet i
forskriftsmessig stand. For å kunne hjelpe flere barn
planlegger man å ferdigstille en ny etasje med
soverom. Den første dagen hadde vi gode samtaler
med de ansatte og omvisning. Kjøkkenet var
ferdigstilt og toalettene var klargjort for bruk etter
bistand fra Hjelp til selvhjelp. De hadde så smått også
startet med en liten hønsegård. Vi telte syv høner.

Lørdag 8.desember hadde vi tre timers samtale med Mama Mercy, Eunice, Hellen, Murigi og Eric. Vi
fikk fremlagt hvordan hvert barn blir registrert og dokumentert på barnehjemmet. Det ble forklart
hvordan alle gaver til barnehjemmet blir registrert, hvilke skoler barna går på, hva de ulike skolene
koster, hvem som betaler for hvilke plasser og hvilke barn det er behov for å få dekket kostnader til.

Vi har lagt ved en oversikt over behovene vi
diskuterte. De tre største behovene var fast
bidrag til mat, støtte til flere skoleplasser og
hønsefarm. Dagen ble avsluttet med en
handletur til East Leigh (Little Mogadishu) hvor vi
handlet 90 kg linser, 30 liter kokeolje, mais, ris
etc.

Mandag 10. desember ønsket de å vise oss sitt Outreaching- program. Barnehjemmet har ikke
anledning til å ta imot alle som ønsker bistand. De har derfor bygget opp god kunnskap om de ulike
familiene som bor i nærområdet. Slik finner de ut hvilke barn som trenger mest bistand og kan gi
dem dette uten at barna må flytte fra familiene sine. Noen av disse barna er i barnehjemmets
barnehage og andre får dekket skolegang. Det er i utgangspunktet ett barn pr familie som får dekket
skolegang. Ungdommene er oppfordret til å bistå familien etter endt studie.
Vi fikk også anledning til å besøke fire familier som var med i Outreaching-programmet. En av
familiene vi besøkte bestod av en enslig mor og seks barn. Familien bor i et skur på ca seks
kvadratmeter og moren livnærer hele familien ved å selge te på gaten. Barnehjemmet hadde gitt en
av jentene muligheten for skolegang.
Kravet fra barnehjemmet til denne familien er at
jenta ikke skal giftes bort i ung alder, men
derimot få fullføre skolegangen. Vi møtte også
denne jenta den første dagen på barnehjemmet,
hvor hun flittig leste lekser med jevngamle
jenter på barnehjemmet. Et annet hjem vi skulle
besøke hadde brent ned to dager før vi kom.
Det hadde vært en gasseksplosjon som raderte
ut flere skur. Dette er ikke uvanlig i slummen. Vi
synes dette var et nyttig besøk og sitter igjen
med mange inntrykk.
Selv om situasjonen i slummen kan virke helt håpløs, overskygges dette av pågangsmotet som vises.
Vi blir veldig godt mottatt og vi møtes alltid med et smil, både fra de som jobber der og alle barna vi
møter.

