
Kjære støttespillere, faddere og sponsorer i Tumaini. 

Kenya
Tumainiprosjektet skal yte konkret hjelp til bedre livskvalitet for barn, ung-
dommer, 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.

Igjen er det med stor takknemlighet vi skriver vårt nyhetsbrev. Sammen med dere driver vi vårt arbeid 
videre. Hver eneste dag gir vi trygghet, husly og mat til barn som var i ytterste nød.  Hver eneste dag er 
det studenter som våkner opp og er dypt takknemlige for det du har gjort for ham / henne. De vet så vel 
at uten hjelp fra dere hadde de sittet utenfor ei jordhytte uten håp om utdannelse. Hver dag går over 
150 barn og unge til en god skole fordi du er fadder. De kunne aldri kommet til vår skole uten en som 
betaler for dem. Hver dag kommer det syke mennesker til klinikken. De får hjelp! Klinikken redder liv! 
For ti år siden var barnedødeligheten veldig stor i vårt område. I dag er det sjeldent vi mister et barn. 

Tausi, Magrate og Taiwana var i en håpløs situasjon. Nå har de fått det godt med trygghet og ny familie på barnehjemmet. 
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PRIMARY SCHOOL 
Skolen vår er 6 år gammel og den er blitt veldig fin. Det vil si 
at vi har utdannede lærere, og de jobber etter prinsipper fra 
«Childfriendly schools». Barna får det de trenger av bøker og 
materiell. Vi har to og tre måltider hver dag på vår skole. 
Nå går det nesten 400 barn på skolen vår, og vi må nå si nei til 
flere som ønsker å begynne. Vi kan ikke ha overfylte klasse-
rom slik at kvaliteten blir dårlige. Vi ønsker at lærerne skal 
kunne «se» og møte hvert eneste barn på en god måte. 

Derfor måtte skolen bygges! Vår skole er en barnevennlig 
skole. «A childfriendly school» bygd opp etter en lest i Unicef. 
Nå ser vi glade barn, barn som føler seg trygge, som får mat, 
som har pulter og bøker.  

Vi har 127 fadderbarn på vår skole. Det vil si barn som ikke 
hadde hatt mulighet til å få gå på skole. De fleste av disse er 
foreldreløse eller har kun en mor i en håpløs situasjon. Det 
er 133 elever som bor på skolen vår. Vi har to bygninger som 
nå er helt fulle. Likevel er det mange på venteliste. Vi har 
fadderbarn som ikke kan bo hjemme på grunn av situasjonen 
og noen har altfor lang vei. Vi har fadderbarn som ikke har 
et sted de kan kalle «Hjemme». Joseph er et nytt fadderbarn 
og han må få bo på skolen fordi han har klumpføtter, og det 

I oktober besøkte Olgunn Oksavik fra Ålesund skolen i Giribe. 

Godt å se barn som er trygge og elsker å lære.

Før vi bygde skolen så vi barn som hadde det vondt på skole-
ne i området. De ble fysisk mishandlet, vi hørte rykter om jen-
ter som ble utnyttet grovt. Vi så barn som ble jagd hjem fordi 
håret var for langt (!) Og vi så overfylte klasserom uten pulter, 
bøker eller annet pedagogisk materiell. Vi så kjepper og 
kvister ligge på lærerbordet. De ble brukt flittig.  Vår skole har 
hatt flere dagers kurs med Lions Kenya der de lærer å buke 
andre verktøy enn fysisk straff, som er helt vanlig i Kenya. Vi er 
blitt en «Non Voilent school» 

Hans og Masaka med blanketten og bevis på et viktig kurs med Lions. Joseph er en av de heldige som får bo på vår skole. 
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blir for krevende for ham å gå hjem hver dag.  Magrate er 6 år 
gammel. Mor er ei meget ung kvinne på under 16 år da hun 
ble gravid. Etter at jenta hennes kom til verden måtte hun ut 
å søke arbeid. I 5 år gikk hun fra hjem til hjem. Hun var et par 
måneder på en gård før hun og lille Magrate måtte videre 
for å finne en ny gård de kunne jobbe på. Vi vet jo ikke hvor 
mange netter de ikke sov under tak eller sovent sultne. 

For 11 måneder siden kom de til ei gammel dame der de fikk 
bo sammen med henne. Etter en uke forsvant mor og Magra-
te har vært hos denne gamle dama siden. Ingen har sett mor. 
Nå har Magrate fått fadder gjennom Tumaini. Hun skal få bo 
på vårt fine barnehjem: Care Center, og hun skal nå for første 
gang få gå på skole. Uten faddere hadde vi ikke kunnet hjelpe 
barn som Magrate.

Magrate før og etter at hun fikk fadder.

Vi hadde med sponsorer til Giribe i oktober. Her fikk noen 
møte fadderbarnet sitt for første gang. Barna stråler når de får 
treffe sin fadder.

Anne Kristine treffer Jane, sitt fadderbarn

Charlotte ble fadder til lille Lavender. 
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STUDENTER: 
Tumaini har i år 47 unge mennesker som er under utdannel-
se. Her er flere på videregående, noen skal bli lærere, noen 
skal bli sykepleiere. Vi har en som tar høyere utdannelse og 
jobber med sin mastergrad innen skoleledelse, vi har en som 
skal bli lege. Vi har flere sveisere, skreddere og elektrostu-
denter. Vi har en som tar en mastergrad og skal jobbe som 
agronom. Fellesnevneren for disse er HÅP! 

Kevin sammen med Christine, Vidar, Kristoffer Filtvedt fra Norge. Han 
var foreldreløs og levde i stor fattigdom. Gjennom Tumaini har han fått 
støtte og han viste seg å være svært flink.

Her er en melding på messenger jeg fikk fra en av våre 
studenter i forrige uke: «Sometimes I get myself on tears..just 
trying to think how life could have been, without education and 
everything» Våre 47 studenter er dere evig takknemlige!

James, Eric, Shem, Joseph, Collin, Jacob og Victor er foreldreløse gutter 
som får mulighet til å studere med støtte fra Tumaini. 

Linkers ble født inn i en fattig familie og han ble tidlig forel-
dreløs. Han og broren ble fraktet til det lokale barnehjemmet. 
Der vokste de opp og fikk lite hjelp til lekser fordi damen som 
jobbet der kunne verken lese eller skrive. Da han bare var 11 
år gammel fikk han ikke bo på barnehjemmet lenger. Onkel 
var ikke grei med Linkers og han var lite på skole. Da Linkers 
fikk fadder gjennom Tumaini snudde livet. Linkers viste seg å 
være flink på skolen. Han gikk ut med svært gode karakterer 
både på grunnskolen og videregående. I dag studerer Linkers 
medisin litt nord for Nairobi. Uten hjelp hadde denne fine 
gutten forblitt i ytterste fattigdom. Det nytter å hjelpe! Takk til 
fadder som har vært med ham gjennom alle disse årene! Tu-
sen takk til dere som hjelper våre ungdommer videre i livet. 

Linkers er klar for å starte sin utdannelse på en skole nord for Nairobi. 
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CARE CENTER - SOM EN OASE I ØDEMARKEN
Vårt Care center fylte ett år i mai, og vi har vært vitne til at her 
vokste det opp en Oase! Barn som var i en fryktelig håpløs 
situasjon er nå glade, sunne og trygge barn. De lever et liv 
som barn skal leve. 

Vi startet opp med 12 barn. I løpet av dette året er det kom-
met til 6 barn til. Vi kan ikke sitte her i vår trygge havn og si 
nei, når barna er i ytterste nød. 

Det er så inderlig godt å se smilene på barna når de har vært på Care 
Center en stund. I dag er de søsken som leker og ler sammen. 

Peter satt slik utenfor hytta. Beinet var brukket fordi far var sint. Inne i 
hytta satt lillesøster som var 8 måneder.

Flere av våre fine barn har vi funnet i mørke hytter alene! Ge-
deon Mango fant Peter og Linda (3 år og 8 måneder) i deres 
lille hytte.   De satt hele dagen i hytta mens mor og far gikk på 
markedet for å tigge. De sultne barna fikk lite av det foreldre-
ne fikk tak i. Det er en bestemor og noen naboer som gjorde 
at barna overlevde. Lille Peter ble funnet med brukket bein! 
De var alle underernærte og slitne. 

Det er alltid hyggelig å være på besøk på Care Center. 
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Christine besøkte Peter, og de trivdes i hverandres selskap

En søskenflokk med mye glede og humor.

Mama Dorothy er ei dame med stort hjerte. Hun tar i mot barna med 
masse kjærlighet og forståelse. 
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KLINIKKEN
På klinikken jobbes det dag og natt. Når de syke kommer inn 
står vårt personale klare til å ta seg av dem. Legen tar først 
en undersøkelse. Deretter tar bioteknikeren blodprøver som 
analyseres. 

Anne Kristine fra Norge kommer med ei svært syk dame som måtte  
hentes i jordhytta hennes. På den offentlige klinikken hadde hun kun 
fått vitamintabletter og smertestillende. Hun fikk god hjelp på vår 
klinikk. 

Klinikken vår har medisiner som de ikke finner på de kommu-
nale klinikkene. Dette er et område der myndighetene ikke 
bryr seg, dermed er fasilitetene de står for veldig dårlige. 
Da myndighetene fra Migori district kom for å inspisere, ble 
de fornøyde med det de så hos oss. Nå sponser de oss med 
medisiner til aids syke samt vaksiner til barn. En dag i uka 
kommer unge mødre med barna sine for å vaksinere dem og 
kontrollere vekt og lengde. De får også veiledning og gode 
råd. 

Torsdager er forbeholdt de underernærte barna som er i 
faresonen. Her blir de også veid og målt fra uke til uke. De 
får mat som de spiser sammen, de får med næringsrik grøt 
hjem og de mest utsatte får ekstra oppfølging. Foreldrene får 
veiledning og råd. Slik redder vår klinikk mange barn. Slik blir 
de mest sårbare ivaretatt. 

Vi jobber i et område der hiv / aids florerer. Hver dag testes 
mennesker og i de fleste tilfellene er de som blir testet positi-
ve. Hos oss får de medisiner og veiledning. 

Anne Kristine og Caroline jobber sammen med Milka og Monica.

Caroline måler magen, babyen er født og fått et varmt pledd som er 
strikket i Moss. Babyen ble kalt opp etter Anne og Charlotte som hjalp til 
med fødselen. Barn måles og veies. 
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TECHNICAL SCHOOL - YRKESSKOLEN. 
Vår tekniske yrkesskole vokser. I dag går det rundt 30 studen-
ter for å lære seg søm og maskinstrikking. Vi har 17 elever 
på sveise opplæring og vår data linje får tilstrømming av 
studenter hele tiden. 

På murer linja produseres murstein og sementblokker som 
både selges og gir bygninger til våre prosjekter. I skrivende 
stund etableres en klasse med jenter som vil lære seg frisør-
yrket. 

Vi har en agronom linje der alle klasser skal lære litt om ef-
fektiv jordbruk. Slik blir samfunnet fylt med unge mennesker 
som løfter samfunnet opp. 
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DE ROPER ETTER VANN!
Hva skjer når regnet uteblir? Måned etter måned løfter de 
blikkene mot himmelen, men den er bare blå med en stor sol.
Jordene tørkes inn. Det blir lite mat. Dyrene tørster og dør. 
Menneskene drikker urent vann og blir syke. Skoler må sten-
ge og arbeid legges ned. Vann er livsviktig!

Det skal ikke skjules at den store utfordringen i området er 
tørke. Det har vært stor mangel av vann det siste året. Dette 
er meget krevende i et område der de er helt avhengige av 
vann. Tumaini vil i 2020 sette stort fokus på vannansamling 
og borring av etter vann. 

Tumaini selger julegaver også i år. Gi en gave som betyr noe 
stort.  For eksempel er en vanntank en kjærkommen gave! En 
familie kan samle vann i regntiden og bruke det seinere. De 
slipper også hente vann langveis fra.  Vi håper i år som i fjor at 
mange går inn på Facebook eller Instagram og kjøper gaver 
dere kan gi til de som har nesten alt og gaven blir gitt til de 
som ikke har noe. 

Tusen takk til alle som hjelper oss å hjelpe! Vi vet vi ikke kan 
hjelpe alle, men med hverandres hjelp kan vi hjelpe mange. 
For den som får hjelpen betyr det alt! 

Med vennlig hilsen på vegne av Tumaini

Line Viken Borgersen
www.tumaini.no

Lavender og Tobias skulle vært på skolen. Isteden er de sendt til en tørr 
kilde. Hvor lenge må de sitte her å vente på å få fylt karene sine?


