Til
Filadelfiamenigheten
Grimstad

Årsrapport 2016 Kenya Barnehjelp
Først en stor takk til menigheten for forbønn og økonomisk støtte.
Økonomi
Regnskapet for 2016 er dessverre ikke sluttført, men kopi vil bli oversendt menigheten når det
foreligger fra regnskapsfører, og er godkjent av revisor.
2016 ble et år preget av lav norsk valuta. Dette gjør at pengene vi får inn fra sponsorer og
støttespillere utgjør et betydelig lavere beløp når vi veksler over til kenyanske shilling.
Dette har vært utfordrende, og gir oss lite mulighet til uforutsette oppgaver. Likevel har Astrid
Somdal, som fremdeles administrerer økonomien, klart å dekke alle utgifter.
Vi har fått mye støtte fra enkelte givere, som har dekket inn det vi har manglet enkelte måneder.
Vi er svært takknemlige for dette.
Vi overfører i overkant av 100.000.- norske kroner hver måned, som dekker fortløpende
utbetalinger til fadderbarn, drift av spesialskoler, skolepenger, skoleuniformer, drift av
barnehjemmet og lønninger til administrasjon.
Vi får normalt ca 1,1 millioner shilling etter veksling. Dette var i noen perioder redusert til
880.000.- Som dere forstår betyr vekslingskursen mye for oss.
Mot slutten av 2016 har kronekursen styrket seg, og vi håper dette vil vedvare i 2017.
Organisering
I januar 2016 fikk vi den endelige bekreftelsen på at eiendommen i Meru var overført til Kenya
Barnehjelp sin søsterorganisasjon i Kenya, Kenya Childrens Aid.
Ingen utenlandske organisasjoner kan eie fast eiendom i Kenya. Derfor ble dette den beste
løsningen. Resterende eiendommer som fremdeles står på privat eie, blir overført fortløpende.
Dette skal gi givere og sponsorer trygghet for at midlene dere gir blir ivaretatt på en sikker og
god måte.
Prosjekter
Stram økonomi gir oss begrensede mulighet for større byggprosjekter. Vi har likevel fått etablert
ei mølle som skal betjene kunder fra område rundt barnehjemmet. Mølla leverer også mel til
skolene vi sponser, og til barnehjemmet.
Det er ansatt en dame som skal sørge for den daglige driften og renhold. Vi håper dette vil gi
inntekter i fremtiden, og kan bidra til økt fokus på hjelp til selvhjelp.
Vi har fått 2 større gaver som er øremerket ”Kristins skole”. Vi utvider denne med et ekstra
klasserom. Byggearbeidene er godt i gang, og sluttføres slutten av Q1 2017.
Besøk
Det har vært flere besøk hos oss i løpet av 2016.
Tar ikke med alle, men vil gjerne nevne noen.
En student ved Universitetet i Agder, Helene Strømø Fosse, kom ned til Meru i September. Hun
var på besøk i 3 uker, for å dokumentere Kenya Barnehjelp sitt arbeid. Hun har besøkt alle
familiene som har fått eiendom og hus. Alle skolene vi hjelper og forskjellige prosjekter hvor KB
har bidratt med hjelp og støtte. I løpet av høsten oppgraderte hun hjemmesiden vå, laget ny
profilmanual og logo. Dette kan dere se ved å gå inn på vår hjemmeside.

Sammen med henne kom to unge voksne. Pia Guldberg og David Bendiksen. Begge fra Melbu i
Vesterålen. De jobbet som frivillige på barnehjemmet og i administrasjonen. De hjalp med å
digitalisere budsjettstyringen, forbedre rapporter, dataopplæring og feltarbeidet + mye mer De
bodde på barnehjemmet i over 4 måneder.
Alf har vært ute i 2 perioder. Selv om han har sine begrensninger, og alder tatt i betraktning, er
det helt utrolig hvilken arbeidskapasitet han har. Vi håper dette kan fortsette i flere år fremover.
Feltarbeidet
Vi endret litt på arbeidsoppgaver for sjåføren vår i 2016. I et forsøk på å forbedre feltarbeidet og
rapporter overtok han ansvaret for besøk hos familiene som mottar støtte, og besøk på skolene
hvor elevene går. Dette fungerte bedre enn tidligere, men fremdeles ikke optimalt. Styret i KCA
besluttet derfor å gå tilbake til tidligere løsning med dedikert person uten andre oppgaver, men
som i tillegg skal benytte motorsykkel som transportmiddel. Vi regner med at denne personen er
på plass Q1 i 2017.

Datarom
KB fikk sponset 10 pcer (laptop) som UiA byttet ut under en oppgradering. Vi har derfor laget
et eget datarom på barnehjemmet hvor guttene får opplæring av administrasjonen. Vi skal i
løpet av 2017 sette i gang kurs for jenter som er en del av programmet vårt, slik at de kan
skrive søknader og lære de mest grunnleggende tekstbehandlings programmene.
Kenya barnehjelp bruker Agder Økonomi som regnskapsfører.
Som revisor benytter vi Agder Team Revisjon
Årsrapporter og regnskap blir offentliggjort på vår hjemmeside.
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