Kenya
Tumainiprosjektet skal yte konkret hjelp til bedre livskvalitet for barn, ungdommer, enker og barneledende familier ved å sikre utdannelse, helse og
trygghet. Tumaini skal bygge opp et helhetlig tilbud slik at deres livskvalitet
blir bedre. Tiltakene vil omfatte bolig, helse, omsorg, utdanning og fritid.

Kjære støttespiller i Tumaini.
Først av alt vil jeg si tusen takk til alle som hjelper oss å redde liv, dere utretter det menneskene i vår
landsby i Kenya kaller mirakler. Hvordan føles det i en håpløs situasjon at det kommer hjelp fra et
menneske langt borte fra et fremmed land? Ofte hører vi: «Hvordan kan et menneske så langt borte
hjelpe barnet mitt med skole?» «Hvordan er det mulig at jeg fikk hjelp da nøden var størst? Da vi hadde
store problemer med mat fikk vi kasser med mat av mennesker langt borte.» «Hvordan er det mulig at
jeg som ikke hadde et sted å bo fikk hus av noen langt borte?» Tusen takk til skolefaddere, Care Senterfaddere, klinikk-partnere og alle dere andre som hjelper oss å hjelpe måned etter måned og år etter år.
Sammen har vi fått til så mye. Sammen har veldig mange fått hjelp og vi skal nå prøve å fortelle litt om
hva som er blitt gjort i Kenya gjennom Tumaini.
VÅRT CARE CENTER.
Care senteret vårt vokser sakte men sikkert. Det som var ment
å være et hjem for 12 barn er blitt et hjem for 25 barn. Hver
uke kommer det fortvilte naboer eller familiemedlemmer
og ber oss om å hjelpe med å ta vare på barn i samfunnet.
Vi må avvise, men når situasjonen har vært helt håpløs, har
vi måttet forbarme oss over barn som ingen vil ha og som er
totalt neglisjert.

De yngste på Care senteret. De har en god hverdag som barn fortjener.

Denne flokken på 4 kom da vi var i Kenya i februar. De hadde begravd
mor for 4 dager siden. Far døde for et par år siden. Ingen kunne ta vare
på dem, og storesøster var veldig sliten. Her er Rakel og Line sammen
med storesøster, Stephen, Michelle og lille Gladies.
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I dag bor de tre yngste på vårt Care Senter. Storesøster ble
veldig lettet. Hun er tilbudt skoleplass på vår søm-linje.
Vi er alltid på Care senteret når vi er på besøk i Kenya. Dette
prosjektet er en liten solskinnshistorie. Hvert av barna bærer
på en ufattelig trist historie som de må bære med seg. Våre
trygge voksne hjelper de til å håndtere og bære historiene
sine på en enklere måte. Jeg kan ikke få fullrost våre ansatte!
De jobber med hele sitt hjerte på vårt lille barnehjem.

Eline

Markus og Solveig

Gedeon legger alltid vekt på at det skal være mye lek og humor på Care
Senteret

BESØK FRA NORSKE SKOLER
Vi hadde besøk av 6 ungdommer og to lærere fra Bjørkelangen og Kjelle vgs. i februar. Her ble det mange inntrykk og
mange bånd ble knyttet. Bjørkelangen og Kjelle vgs. er to
av videregående skolene vi samarbeider med, og vi er evig
takknemlig for skolene som hjelper oss å hjelpe.
Johanne sammen med lille Peter.
Tumaini
Rødåsen 12
1622 Gressvik

TUMAINI

www.tumaini.no
KLINIKKEN.
Klinikken redder liv hver dag. Her kommer pasienter med alt
fra sårskader til tropiske sykdommer som malaria og kolera. Klinikken tester aids, veileder og følger opp mennesker
med aids. Dette er en sykdom som florerer i vår landsby og
det er utallige barn som er foreldreløse på grunn av aids. På
klinikken kommer mange kvinner for å føde, da vi har flinke
jordmødre og sykepleiere som følger de opp både før, under
og etter fødsel.
Da våre sykepleiere Anne Kristine og Charlotte var på besøk
ble ei lita jente født. De hjalp til med fødsel og jenta ble selvfølgelig oppkalt etter dem.
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På klinikken har vi et program for underernærte barn. Hver
onsdag er det helse-dag. Da kommer foreldrene med babyer
og barn for å veies, vaksineres og undersøkes. Hver torsdag er
de underernærte barna og deres foreldre invitert til en felles
veiledning og der de også lager næringsrik grøt sammen. Fredag reiser teamet som jobber med denne målgruppen rundt
og er på hjemmebesøk hos de mest utsatte og svake barna
samt foreldrene som unnlater å følge opp barna sine. Her er
det så mye mer vi kunne gjort, men midler setter jo en grense
for hvor mye man kan gjøre.
Uten dere som hjelper oss med denne oppgaven ville så
utrolig mange flere mennesker, og spesielt barn ikke fått leve.
I dag hører det til sjeldenhetene at barna dør.

Barna måles, veies og får mat.
Caroline, fra Moss, holder lille Anne Charlotte. Under: fødselsattest.

HVORDAN PÅVIRKER KORONAVIRUSET VÅRE BARN OG UNGE?
Korona viruset skremmer mennesker i Kenya. I vårt område
er det fryktelig mange barn som har mistet sine foreldre på
grunn av aids. Nå frykter de at Covid 19 skal ta besteforeldrene i fra dem. De er ofte deres eneste omsorgspersoner.
Mange har mistet det lille de tjener til livets opphold da det
er «lockdown» i hele Kenyas i perioder av dagen. Da kan
ingen mennesker gå ut!
Grunnskolen vår har også vært stengt siden mars. Dette ble
stor krise for mange barn. Våre 130 fadderbarn kommer fra
meget fattige familier og de fleste er foreldreløse. Det var på
skolen de spiste sitt eneste måltid i løpet av dagen, og plutselig ble alt usikkert. Det ble anbefalt såpe, Antibac og hyppig
vask. Men når mennesker ikke har råd til såpe og vannet ikke
er rent. Hva når de ikke har mat og har gått tre dager uten
mat, som ett av våre fadderbarn fortalte om?

Tumaini
Rødåsen 12
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I en ellers så vanskelig tid ble det i tillegg flom i vårt område.
Regnet strømmet ned og avlinger og noen hus ble skyllet
vekk. Tumaini måtte hjelpe og vi startet en innsamling. Det
ble til stor glede at dere, som er våre støttepartnere, gav
penger til vår nødhjelp. Mat og såpe ble kjøpt inn for å hjelpe
dem med den verste sulten. Vi hadde 100 familier på vår liste,
men dagene da det var utdeling kom det over 150 familier
som tryglet om hjelp. Mat og såpe ble delt ut etter beste
evne.
Dette arbeidet pågår fremdeles og vi hadde enda en utdeling
i begynnelsen av juni. Hver 4. uke håper vi å hjelpe våre mest
sårbare. Derfor er vi utrolig takknemlige for at dere bidrar!
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STUDENTENE FIKK BRÅSTOPP I SINE UTDANNELSER.
Studentene våre er evig takknemlige! De vet jo så altfor godt
hva som ville vært deres skjebne om de ikke hadde fått hjelp.
I deres samfunn der de aller fleste lever fra hånd til munn er
det svært få som får drømmen om utdannelse oppfylt. Det
å få en fadder slik at du kan få gå på skole er stort. Å ha en
fadder som klarer å føre deg gjennom både videregående
og til en utdannelse slik at du kan få en jobb, er et mirakel
for våre studenter. Studentene våre kommer fra de fattigste
kår. Flere har vokst opp som foreldreløse. De har vært barna
og ungdommene som ingen vill ha eller hjelpe. I dag har vi
disse barna som unge mennesker på universitet og høyskoler.
Noen skal bli lærere, sykepleiere, agronomer, regnskapsfører
osv. Felles er at de kan gå med hodet hevet og føle verdighet. De er alle veldig opptatt av at de som ikke hadde noe ble
hjulpet, og derfor vil de så gjerne hjelpe andre. Covid19 satte
en bråstopp i deres utdannelsesforløp. Universitet og høyskoler ble stengt og studentene sendt hjem. Nå venter alle spent
på gjenåpning.
Linkers studerer til å bli spesialsykepleier. Han var frustrert
over å måtte forlate studiene sine nord for Nairobi. Nå gjør
de det de kan for å få ungdommene videre og Linkers har
begynt med online undervisning.

Linkers sitter i Tumainihome og jobber for fremtiden sin.

Salomon er en av våre studenter som er ferdigutdannet til
elektriker. Han er foreldreløs og som nest eldste sønn av 9
barn hviler det et stort ansvar på hans skuldre. Han var så
glad da han fikk fadder og kunne lære seg et godt håndverk.
I dag er Salomon i lønnet arbeid og kan forsørge seg selv og
søsknene sine.

Salomon jobber i dag som elektriker.
Tumaini
Rødåsen 12
1622 Gressvik
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Eric Ochieng er snart ferdig med sin utdannelse. Det passet
ham svært dårlig at skoler ble stengt. Han er snart ferdig som
farmasøyt og han jobber dugnad på vår klinikk mens han
venter på gjenåpning.
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Samwel er et av barna som går på Lorena døveskole. Han er 9
år og ble født inn i en fattig familie. Foreldrene fikk aldri skolegang og de kom aldri ut av fattigdommen. De dyrker den
lille jordflekken sin og de har noen dyr. Ellers går mor til andre
menneskers jorder og håper på å få litt arbeid i bytte mot
noen shilling eller mat. Samwel er det yngste barnet og han
har ni eldre søsken. Da Samwel ble født, skjønte mor ganske
snart at alt ikke var som det skulle. Samwel var aktiv men reagerte ikke på stemmer eller lyder. Dermed forstod de at Samwel ikke kunne høre. Det ble en akseptert sannhet at Samwel
ikke ble prioritert i forhold til penger til skolegang. Samwel
ble et isolert barn. Han kunne ikke kommunisere med noen
og han fikk ikke gå på skole. I området fantes det ikke tilbud
for barn uten hørsel. Det finnes mye overtro i Kenya.
Det er forbundet mye skam med å få et barn som har funksjonshemninger. Ofte blir barna isolert og gjemt bort. Da
noen naboer fikk høre om vår døveskole, kom mor med han
en dag. Faith som er grunnleggeren, kunne ikke si nei og
Samwel kom rett inn i klassen. Mor reiste hjem alene. Å hjelpe disse barna ut av stillheten og sosiale mørket er fantastisk.

Studenten Eric Ochieng jobber dugnad på klinikken.

LORENA - DØVESKOLEN.
Da vi var på besøk i februar var det en stor glede å besøke
døveskolen. Nå går det 12 barn på denne her. De fleste er
barn som ble gjemt bort og de fikk ikke gå på skole. De lekte
sjeldent med andre barn. De kunne ingen kommunikasjon.
Tenk å få komme på skolen å lære døvespråk! En ny verden
åpnet seg for dem. De lærte å kommunisere!

Samuel (9) er døv, men elsker skolen sin! På Lorena døveskole har han
lært å kommunisere, og han elsker å sparke fotball

Tumaini
Rødåsen 12
1622 Gressvik

TUMAINI

www.tumaini.no
JULEGAVER
I januar og februar hadde vi noen gledens dager i Kenya.
Vi delt ut gavene som dere kjøpte til jul. Vi har vært vitne til
hvordan et liv kan bli mye bedre fordi de får en vanntank
til huset sitt. Da kan familien samle masse vann i regntiden.
Mange går likevel til kilder og bekker og henter vann likevel
og sparer det de har samlet til tørkeperioder. I disse periodene er vanntanken en gave mer verd enn gull!
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I tillegg har vi i år bygd 10 hus til husløse mennesker. Ett hus
koster 6.000 kroner og ingen kan forstå hvilken trygghet,
hvilken glede og takknemlighet et hus gir. Noen har bidratt
når de fyller år og donert et hus.

Å få en ku kan være starten på en liten formue. De som mottar denne gaven tar godt vare på kua og flere av våre familier
har nå fått flere kuer ut av den første de fikk. En av våre studenter, Bradox fikk ei ku for noen år siden. I dag har han tre
kuer og han føler seg så heldig! I Kenya har mange sin rikdom
som dyr, istedenfor penger i banken.

Adeline og hennes barn hadde et falleferdig hus. I dag er hun veldig
lettet og glad for sitt nye hus og en egen vanntank.

Tusen takk for at du kjøpte julegaver som vi fikk dele
ut. Elevene ved Kjelle og Bjørkelangen vgs. tok del i denne
utdelingen og fikk med egne øyne se hvor takknemlige menneskene ble.

TUSEN TAKK! Det er de ordene vi ønsker å gi til dere som
bidrar. Skoler, bedrifter og enkeltpersoner redder liv og sprer
håp i Kenya hver dag. Vi er så utrolig takknemlige. Vi håper og
tror at vi sammen skal fortsette denne gode jobben. I Tumaini
jobber alle dugnad! Ingen betales her i Norge og 98 % av alle
midler som blir samlet inn går til prosjektene våre i Kenya.
Derfor trenger vi dere og vi trenger hverandre. Igjen tusen
takk for det dere bidrar med, og vi ønsker dere en riktig god
sommer.
Hilsen Line Viken Borgersen
Tumaini
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Zaccaraya har akkurat blitt ferdig med det nye huset sitt.

