Nyhetsbrev juni 2012

N O R AC TA

Fra Nairobi til Norge.
Vår mann i Nairobi, David Muturi har akkurat besøkt
Norge for andre gang. Etter et besøk her i november, ble
han invitert til å holde et foredrag ved Norges handelshøgskole i Bergen. Det var Kommisjonen for Religion og
Utvikling, opprettet av Erik Solheim, som inviterte David
til å være en av fem internasjonale innledere.
Temaet for foredraget var
Tro og Business.
Vi lar David selv formidle
noen highlights fra
Norgesoppholdet.
Vi er dypt takknemlige for
den tid og ressurser dere
investerte for vår skyld.
17 mai var veldig spesiell for oss. Vi beundrer deres følelse
av nasjonal enhet og ber om at vi kan fange litt av det her i
Kenya. Simon selv slo nordmennene, han overvar tre
17. maitog og to fester!
Vi var privilegert som fikk oppleve fem byer. Vakre Bergen,
slår dem alle! Min deltakelse i "Business og religiøse tanker”
konferansen i Bergen var veldig vellykket. Det var veldig lærerikt å høre fra en Hindu, Buddhist og muslims opplevelse av
emnet. Presentasjonen av vår forskning, ble regnet som "unik
og godt presentert.”
Jeg må nevne maten! Vi hadde en rekke norske spesialiteter
på forskjellige steder. Takk for en bevisst gjestfrihet for å få
oss til smake "ekte norsk" mat.
Dagslys til langt på kveld (22:00) var fascinerende. Vi var glad
for å oppleve sommer. Jeg tror det var over 28 grader i Bergen den dagen vi dro, og like varmt i Oslo når vi landet.
Vi priser Gud for
partnerskapet vi har
med dere.
Måtte Herren
velsigne dere
rikelig .
Asante sana
David og Simon

Fra Norge til Nairobi
Turrapport
fra to turdeltakere
Takk Noracta.
Vi takket ja til å bli med
til Kenya i februar 2012
og fikk anledning til å
oppleve Noractas arbeid
i slummen i Nairobi. La
oss si det med en gang:
Det ble en fantastisk tur
som vi vil bære med oss
resten av livet. Møtet
med engasjerte mennesker i Kenya gjorde et
uutslettelig inntrykk. Vi
fikk se i praksis at Hans
Nilsen Hauges ideer og
kristensyn virker også i
Kenya.
Vi husker pastorene som
har ansvaret for hver sin
menighet. De er ulønnede pastorer og må ha
annet arbeid ved siden
for å brødfø sin egen familie. Noen er bønder
ved siden av, andre driver en liten business og
alle arbeider hardt for
sin familie og sin menighet. Hele tiden med en
klar takk og lovprisningen til Ham som har frelst
oss.
Det var inspirerende og
flott å få besøke en sko-

le i Kiberia-slummen i
Nairobi. En liten skole
med totalt ca 40 elever
og ett klasserom der alle
gruppene fra 3 -12 år
var i samme rommet.
Vegger av trestokker
kledd med bølgeblikk.
Ikke var det
men lærerne
helt tett heller.
Det ble en
ønsket seg en
Vi var der i
fantastisk tur som tomt i slumtørketiden,
vi vil bære med oss men med mer
verre må det
plass slik at
resten av livet
være nå når
flere barn kundette skrives i
ne komme å få
mai. Regntiden gjør det undervisning. Barna bar
vått, glatt og sølete alle på en drøm om utdansteder i tillegg til en langt nelse for å skape en
strammere lukt av søp- bedre fremtid for seg
pel.
selv og også kunne
Vi var imponert over
hjelpe sin familie.
entusiasmen til lærerne Siden vi selv er lærere
som arbeidet gratis
så vi at skolebøkene var
(forsørget av sine
av god kvalitet med henmenn). De var stolte
syn til pedagogisk utforover å få gi kunnskap til ming og innhold.
barna. Skolen har godt
Må Gud velsigne arbeiry i befolkningen, barna det som drives i Kenya
trivdes på skolen sin,
Liv Kaldestad og
Tormod Aaby
Safari
Vi fikk også med oss
safaritur i
Masai Mara.
Det flotte naturreservatet med sine
elefanter, flodhester,
løver, sebraer
og mye mer.

Bildet av gruppen vi reiste sammen med. Her er vi
nøyaktig på grensen til Tanzania. En stor stenblokk
markerte grensen

Skolearbeidet
Det har alt gått over et
år siden vi startet vår
skolesatsing. Sist jeg
skrev, hadde vi fire skoler, og hadde avholdt vår
første lærersamling. I
januar startet vi opp en
ny skole i Kaputei. Dette
er ute i Masailand. Det
var fantastisk å komme
dit i februar og se hva
det er mulig å få til med
små midler og stor kreativitet. Her har de utviklet
mye flott pedagogisk
materiell ut av nesten
ingen ting. Det var også
fantastisk å møte lærerne der. De har virkelig
en visjon om at denne

skolen skal vokse og
forandre området.
Under mitt besøk i
februar var jeg innom en
annen ny skole i Kibera.
Denne skolen drives
også ut fra en av våre
menigheter. Etter dette
besøket bestemte vi oss
for å støtte denne skolen
og ta den inn i vårt
arbeid. Så pr. dags dato
har vi seks skoler i vårt
nettverk, med totalt ca.
200 elever.
Det neste store som har
skjedd på skolefronten
er våre lærersamlinger.
Da vi startet opp med
disse tenkte vi oss tre
dagssamlinger pr. år.
Ut fra tilbakemeldinger fra lærerne og
behovet for opplæring og oppfølging,
har vi bestemt å
utvide dette til seks
dager pr. år. Selv om
dette vil koste en del,
tror vi det er viktig for

Planteskoler
Arbeidet med planteskoler og treplanting er godt i
gang med støtte fra Plant et Tre.
For tiden er det fire planteskoler med til sammen
85.000 frøplanter som skal plantes i oktoberdesember, 2012 sesongen
Til sammen har 30.500 trær blitt plantet på seks
ulike steder.
11.200 trær ble plantet på eiendommer blant
flyktninger i Rift Valley.

stabiliteten i opplæringen.
Vi bruker disse samlingene til å gi konkret opplæring rent faglig, i tillegg til
oppfølging av praktisk
drift og å dele utfordringer
og erfaringer. Vi har nå
totalt 16 lærere i
nettverket.
Å drive skolearbeid er et
langsiktig arbeid. Forandring tar tid, men vi ser at
det skjer positiv utvikling
for hvert besøk. At de nå
har lærebøker til alle på
alle skolene gjør arbeidet
smidigere for alle. Dette
er noe konkret der det er
lett å se endring i forhold
til ro og konsentrasjon.
Men læring tar tid, så da
er det godt at selv presidenten i Kenya sier at
den raskeste veien ut av
fattigdommen er gjennom
utdanning.
Berit Vaaje

Opplev Kenya
NORACTA
c/o
Øistein Garcia de Presno
Kastellgata 8 A,
4514 Mandal.
Telefon: 90 53 76 77
www.noracta.no
Skolekonsulent
Berit Vaaje
Telefon: 97 77 36 63
www.noracta.no

Kontonummer
Noracta

5082.07.56220

Kontonummer
skoleprosjektet
1503 2328366

Å reise er forandring. Det kan
bety nye erfaringer, nye venner
og ny kunnskap. Noen reiser kan
forandre hele livet, mens andre bare føyer seg
inn i rekken av daglige erfaringer.
Hva en reise til Kenya kan bringer vet vi ikke. Noen
av oss har opplevd at det har satt dype og varige
spor. Har du lyst til å oppleve dette fantastisk spennende landet, Noractas spennende arbeid og Kenyas mangfoldige kultur, har du sjansen til å få
oppleve det sammen med oss.
Uka før påske 15-25 mars i 2013 drar vi sammen til
Nairobi. Her vil du oppleve vårt arbeid, i tillegg til å
være turist. Det blir også safari som hører med når
en besøker Kenya. Det blir også mulighet til å
forlenge oppholdet og feire påske i
Kenya
Reiseledere:
Karin og Jan Olaf Tønnevold
Vertskap:
Øistein Garcia de Presno
Vil du være en del av Noractas arbeid, er vi
takknemlig for forbønn og økonomisk støtte.
Bli med som fast giver!
Bruk vedlagte skjema for avtalegiro.

Nye ledergrupper.
Arbeidet vokser stadig. Denne våren har vi
utvidet med tre nye ledergrupper. En i
Kaputei, en i Limuru og en i Ngong.
I Kaputei hadde de første samling nå i
mai, mens de to andre starter opp med
sine første møter 21 juli.
Vi er da opp i et totalantall på vel 150
ledere spredt utover i ulike områder.
Det er gjennom disse lederne vi når ut
med de haugianske verdiene i slummen.

