Til
Filadelfiamenigheten
Grimstad

Årsrapport 2015
Først en stor takk til menigheten for forbønn og økonomisk støtte.
2015 har vært et år hvor Kenya Barnehjelp (KB) har jobbet med å få mye administrativt på
plass.
En viktig brikke i dette arbeidet har vært å få godkjent den lokale organisasjonen i Meru. Det
har blitt utarbeidet en konstitusjon og det er etablert en lokal komite. Organisasjonen er nå
godkjent av sentrale myndigheter.
Medlemmene i komiteen er:
Priscilla – sekretær og administrativ leder lokalt
Jeremiah – mange års erfaring med drift av barnehjem, pensjonert pastor og har stor
kunnskap rundt lokale forhold og regler.
Japhet – Representant for alle fosterforeldrene. Leder og pastor i flere menigheter.
Kristin – Representant for norske givere
Åsmund – Leder av Kenya Barnehjelp og Kenya Children´s aid
Navnet på denne organisasjonen er Kenya Children`s Aid (KCA).
Leder i KCA skal være en valgt representant fra Kenya Barnehjelp i Norge.
Økonomi
Den svake norske kronen har gitt oss store utfordringer i 2015.
Arbeidet i Kenya driftes for Kenyanske shilling, og vi er derfor avhengige av en stabil norsk
kronekurs for å kunne dekke de faste forpliktelsene vi har overfor våre fosterforeldre. De faste
bidragene er livsnerven for de fleste av våre familier. Når da vekslingskursen reduseres med
50% er dette dramatisk. Uten den ekstra støtten fra noen norske givere, måtte vi ha redusert
utbetalingene. Tusen takk for alle små og store bidrag. Vi håper på sterkere norsk krone i
2016, men fremdeles er situasjonen kritisk. Astrid Somdal har styrt økonomien med
«jernhånd» i året som gikk, og har derfor bidratt til balanse i regnskapet.
Stor takk til henne og Agder Økonomi for solid jobb i 2015.
Eiendom
KCA skal ivareta og drifte eiendeler/eiendommer. Komiteen skal i tillegg legge føringer for
videre drift og fremtidige satsinger innenfor arbeidet med fattige barn og familier i Meru
distriktet. Planene skal legges ut i fra den til en hver tid, rådende økonomiske situasjonen.
Hoved eiendommen er nå overført fra tidligere eier (Åsmund Somdal) og til KCA. Dette vil gi
en forutsigbarhet for fremtidig bruk av midler gitt av norske givere. Andre eiendommer som
nå er registret på lokale personer tilknyttet arbeidet skal føres over på samme måte i løpet av
2016.

Ansatte
Det er gjort noen endringer når det gjelder administrasjonen. Det er viktig at vi klarer å
tilpasse oss nye løsninger. KB vil i 2016 endre og forbedre måten feltarbeidet og det
administrative arbeidet utføres.
Nye prosjekter
I Afrika brukes trekull i hovedsak i byene, men produseres på landsbygda, der folk stort sett
bruker ved (dødt trevirke). Ved tradisjonell bruk av trekull og bruk av ved på åpne bål går det
meste av energien til spille. Røyken representerer et alvorlig helseproblem, spesielt for
kvinner og barn. Disse problemene kan løses med små investeringer ved å legge til rette for
forbedret produksjon og økt utbredelse av effektive ovner
En gruppe i Grimstad ønsker å hjelpe KB slik at vi kan formidle disse ovnene til så mange
som mulig i området der vi opererer.
Vi har til nå formidlet ca 15 ovner. Dette har vært en stor suksess.
105 ovner er p.t i bestilling og skal fordeles ut til fosterforeldre som har signert avtale om
delbetaling av disse.
Avtalen er slik at KCA får gunstig innkjøpspris, Den lokale gruppen i norge sponser 25% og
fosterforeldrene blir trukket 50% over 4 avdrag.
Et spennende prosjekt som vil redusere utgiftene til matlaging for hver enkelt familie med
50%, og hindrer røykskader/brannskader for mange barn.
Mange andre ting/prosjekter som skjer i regi av Kenya Barnehjelp kan du lese om på vår
hjemmeside: http://kenyabarnehjelp.no/
eller følg oss på Facebook: https://www.facebook.com/groups/51702301352/

Vi benytter Agder Økonomi til regnskap og har autorisert revisor.
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