Årsrapport 2014 Kenya Barnehjelp.
2014 har vært et år med flere endringer.
Alf Somdal overlot det administrative ansvaret for arbeidet i Kenya til sin sønn, Åsmund
Somdal, som nå er leder av Kenya Barnehjelp. Dette skjedde ved en høytidelig seremoni i mai
2014. Her var også representanter fra menigheten i Grimstad tilstede.
Vi arbeider kontinuerlig for å få hjelp til alle våre fosterbarn. Spesielt takket være besøk fra
Norge som blir inspirert til innsats når de kommer hjem, har KB fått mange nye faddere fra
hele Norge.
Vi har som tidligere over 400 barn i enkle fosterhjem, der ei bestemor eller tante tar hånd om et
eller to foreldreløse barn. Sponsorpengene, (i 2014 øket til 250.- kr pr/barn), dekker mat,
medisiner, klær (skoleuniform). Skolepenger betaler vi i tillegg.
Den ansvarlige kan hente pengene på kontoret, eller de som ønsker det kan få pengene overført
til bank. Flere ønsker likevel å komme til senteret vårt, slik de alltid har gjort. Administrasjonen
får også muligheten til god oppfølgning gjennom hele året.
Julegaven i år ble endret fra penger, til at alle fikk en stor ”matpakk” med seg hjem til familien.
Større innkjøp, gir større rabatter, og mulighet for større mengder til samme pris. En absolutt
vellykket løsning.
I 2015 har KB bestemt at det skal holdes 3-4 obligatoriske samlinger hvor alle skal komme til
senteret. Her vil det være informasjonsmøter hvor de får utdelt informasjon om hvordan støtten
skal benyttes, og hva den skal dekke. Vi vil i tillegg invitere personer som kan informere om
helse, kosthold og økonomi. Om vi har besøk fra Norge, håper vi også på bidrag herfra.
Barnehjemmet
Kenya innførte en regel i 2013 om at ingen barn over 18 år skal kunne bo i barnehjem.
Kenya Barnehjelp måtte derfor sette i gang en prosess hvor vi sørget for a dette ble fulgt opp.
De fleste av guttene har slektninger i områdene rundt Meru. Vi har i 2014 laget rutiner for
hvordan guttene skal informeres, familiene kontaktes og tilbakeføringen gjennomføres.
Dette fungerer nå bra, og guttene blir fulgt opp av administrasjonen også i perioden etter
utflyttingen.
Antallet gutter på barnehjemmet er nå 11, men det er kapasitet til maks 15.
Administrasjonen på senteret forsøker alltid å finne løsninger hvor barn knyttes mot
slektninger. Det er kun i tilfeller hvor dette av forskjellige grunner ikke er mulig, vi plasserer
disse i barnehjemmet.
Det er gjort flere endringer i administrasjonen. Dette har fungert utmerket, og vært svært
vellykket.
Mindre endringer vil også bli utført Q1 i 2015.
Vi har 3 spesialskoleklasser tilknyttet grunnskolene. De har til sammen ca. 100 elever og alle
klassene har spesialutdannede lærere. Kenya Barnehjelp har betalt bygging av husene og staten
betaler lærere og skolebøker. Norske givere dekker utgiftene til mat og skoleuniformer til alle disse
skolene. Den ene skolen har fått bygd eget toalett i år.
Oppfølging av alle disse oppgavene krever en stor stab av tilsatte i Meru. Vi har 13(10)
personer på lønningslista vår. Etter norske forhold er lønningene lave, men de klarer seg og
det gir status å ha en jobb. Guttehjemmet har 5 ansatte, pluss at vi også har vaktmann, gartner,
sjåfør og kontorpersonale. Vi har en feltarbeider tilsatt på full tid til å besøke fosterbarna og
skolene. Han skriver årlige rapporter og tar bilde av hvert barn, dette blir sendt til sponsorene

i Norge. Gjennomsnittlig lønn er 1000 nok i måneden. Å lønne en arbeidsmann i Kenya kan
også være en oppgave. Da kan en hel familie få hjelp.
Dårlige hus er et problem særlig i regntida. Vi prøver å hjelpe med reparasjon av tak og
grunnmur og andre ting der det er nødvendig.
Ledelsen i Kenya Barnehjelp har brukt mye tid i 2014 på å klargjøre for overdragelse av
eiendommer og få organisasjonen KCA (Kenya Children`s Aid) riktig fundamentert.
Vi kom ikke helt i havn med dette i 2014, men registreringen og godkjenning foregår i disse
dager, og vil være klart i løpet av Feb. 2015.
Styret i Kenya Barnehjelp vil informere ledelsen i Filadelfia, når alle ting er på plass.
KB ønsker i 2015 et økt samarbeid med lokale menigheter og/eller frivillige organisasjoner.
Dette vil være en prioritert oppgave, og ledelsen i KB vil kontakte Filadelfia Grimstad med
nærmere konkrete forslag på økt samarbeid i tiden framover.
Vi bruker Agder Økonomi til regnskap og har autorisert revisor.
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