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Livet ble ikke som forventet

Utdanning til unge Maasai-jenter
Vi beﬁnner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til
Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro. Langs en liten vei, mellom noen palmer og
en liten elv, ligger den ﬂotte Rombo Girls’ School. Det
er en internatskole for barn fra 7-14 år, eller primary
school, som man kaller dette nivået i den Kenyanske
skolen. Vi er midt i Maasai-land.
Midt mellom alle de andre barna løper lille Jenifar på
10 år. Du ser henne på omslagsbildet. Hun skiller seg
ikke spesielt ut - hun har ﬁn skoleuniform, ﬁne sko og
læreren hennes forteller at hun har veldig gode karakterer. For bare et halvt år siden var hun hjemme hos
familien sin, helt uten mulighet til skolegang. Ifølge

tradisjonelle Maasai-skikker var hun da omskjært og
klar til å giftes bort, ofte til en eldre mann med ﬂere
koner.
I fjor sommer traﬀ hun Samson for første gang, og
det forandret livet hennes. Samson Kisemei er leder
for et NORAD-støttet team som drar rundt på skoler
og underviser om HIV og AIDS. Han traﬀ Jenifar og
skjønte at hun trengte å komme seg vekk fra familien. Samson ﬁkk henne inn på Rombo Girls’ School
for å unngå tvangsekteskap.

Agnes Karasika har fått et nytt håp

En lørdag i måneden er det visiting day (besøks dag)
og Samson har kjøpt brus til henne og hun er tydelig
glad. Uten hans hjelp hadde hun sannsynligvis sittet
hjemme i landsbyen, giftet bort til en eldre mann på
50 år som har ﬂere koner fra før, uten utdannelse og
uten håp for en bedre framtid. Men nå snakker hun
fort og ivrig om hva hun gjør på skolen, om de gode
karakterene, maten de spiser og lekene de leker.
Det er ikke lett å forstå hva som blir sagt, men ordet
”tumaini” blir ofte nevnt. Det er swahili og betyr ”håp”
på norsk. Endelig kan Jenifar se fremover. Endelig
kan hun få en trygg og god utdannelse.
Jenifar har fått et nytt håp.

Jentene har byttet ut tvangsekteskap med utdanning

Agnes Karasika (11) har igjen begynt å drømme om framtiden

Endelig håp

På rømmen fra alt

For noen av jentene som rømmer fra familien, vil det
alltid være en mulighet til å ﬂytte tilbake. Dette er
desverre ikke en vanlig eller varing løsning. Jentene
kommer ofte fra alkoholiserte hjem, familien lever i
stor fattigdom og gamle Maasai-tradisjoner blir nøye
fulgt.

Soilia (14 ) og Lea (13) er to jenter vi traﬀ i 2004. De
var på rømmen fra en alkoholisert far som nå ville
gifte de bort til en eldre mann. Han trengte penger
og dette er er deres tradisjon på å få inn midler. Disse
jentene var heldige! De traﬀ Samson Kisemei som
fortalte at det ﬁnnes et håp!

Hvis en jente ﬂytter hjem igjen, ser vi så alt for ofte at
historien gjentar seg. Jentene blir igjen den tapende
part der de blir misbrukt og giftet bort.

På landsbygda er det bare 2-3% av Maasai-jentene
som kan lese og skrive. Ved utdanning vil et mer verdig liv bli en realitet for både disse jentene og deres
etterkommere.

Dette er grunnen til at vi har inngått en avtale med
en ﬂott internatskole. Her får jentene leve under
trygge omgivelser.
Det hender ofte at foreldrene kommer å vil hente
jentene hjem ved tvang. Her nytter ikke dette, da
velutdannede voksne har streng tilsyn med hvem
som kommer inn og ut av skoleområdet.
Foreldre, familie og venner har anledning til å
besøke jentene en lørdag i måneden fra kl. 10-15.
Utenom denne tiden må de ha spesialavtale for å
treﬀe datteren sin.

Jenifar (10) koser seg på “visiting day”

Med hjelp fra Norge ﬁkk Soilia (14) og Lea(13)
mulighet til å gå på skole.

Maasai-teamet
Med HIV/AIDS-informasjon til maasaiene
Hvert år dør rundt 200.000 mennesker av AIDS i Kenya. En hel generasjon er på vei til å dø
ut, og enorme mengder med barn lider.
Jentene vi støtter i utdanningsprosjektet har vi fått kontakt med gjennom Samson Kisemei
som i ﬂere år har jobbet for NORAD. Han er leder for et team som reiser rundt på skoler og i
landsbyer for å informere om HIV/AIDS. Samson og ﬂere i teamet er selv maasaier, og kjenner kultur og levesett fra innsiden.
Det er i dette arbeidet han stadig kommer i kontakt med svært unge jenter som ikke tør
å dra hjem til familien sin fordi de skal giftes bort. For noen av jentene klarer man å få en
avtale der familien i påhør av de eldste i landsbyen lover å ikke gifte bort datteren sin. Men i

familier som er preget av alkoholisme og misbruk, er internatskole den beste løsningen for å ungå at jentene tvinges
inn i ekteskap eller ender opp som gatebarn.
Det NORAD støttede teamet gjør en fantastisk jobb med
å reise rundt for å informere maasaiene om HIV/AIDS og
rett til skolegang. For mange er dette første gang de hører
noen snakke imot omskjæring og tvangsgifting av unge
jenter.

Rombo Girls School
Rombo er en oﬀentlig internatskole for jenter,
der elevene får god mat, medisiner, sengeplass og rene sanitære forhold. Skolen drives
av den katolske kirke og er av høy kvalitet.
Dette er en av Kenyas beste skoler hva karakterer angår, og utstyrsmessig og administrativt
ligger denne skolen også helt i toppsjiktet.
Det går 508 jenter på skolen og hver av de har
egen seng og egne hygieniske artikler. De får
servert varm te to ganger i løpet av skoledagen, og ett varmt måltid til lunsj.

Rombo Girls’ School

Asante sana!
[Swahili: tusen takk!]

Disse jentene kan få en ny framtid og en god
utdannelse, men de er avhengig av din hjelp.
Overgrep, fattigdom og sult har vært en del
av hverdagen i mange år, men nå kan disse
jentene se fram imot ett nytt liv.
Vil du være med å hjelpe dem?
For en liten sum penger kan du skape en helt
ny framtid for en ung jente i Kenya. Gjennom
personlig oppfølging vil vi følge disse jentene
helt til de, som 18-års gamle kvinner, kan
starte et selvstendig liv.
Fire ganger i året vil du motta et nyhetsbrev
der du kan følge utviklingen til jentene.

For 3.600,- kroner i året kan du gi en
av disse jentene:
Plass på Rombo Girls School et helt år
Uniform, fritidsklær og sko
Grundig oppfølging, både faglig og sosialt
God mat og drikke
Medisiner
Regelmessige helseundersøkelser
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Et utdanningsprosjekt

Fakta om utdanningsprosjektet:
Prosjektet drives av frivillige som brenner for å hjelpe unge Maasai-jenter i Kenya ut av en håpløs situasjon. Ved å støtte arbeidet hjelper du
disse jentene bort fra tvangsekteskap og misbruk. Nå kan de få en ﬂott
utdanning med håp for framtiden.
For 3.600,- i året kan du gi en Maasai-jente et verdig liv og en bra utdannelse .
Innsamlede penger sendes direkte fra Filadelﬁa Fredrikstad til Kenya. De
administrative kostnadene blir maksimalt 10%, og skal brukes på dokumentasjon og kvalitetssikring av prosjektet.
Pengene kan du sette inn på kontonummer 1000.21.20203 og må merkes med “Maasai-jenter”. Pengegaven gir rett til skattefradrag.
Alle skolebildene i brosjyren er tatt på Rombo Girls’ School i februar
2005.
Oppdatert informasjon om dette utdanningsprosjektet ﬁnner du på
www.tumaini.no
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