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N O R AC TA

Økonomikurset ”Plan your future”.
Det har lenge vært en drøm om å arrangere et økonomilederkurs for ledere i nettverket ”Bro for håp”. Denne drømmen
ble virkelighet i september, takket være inntekter fra Korsveiforums Balubamidler og en frivillig innsats fra Unni Sekkesæter fra Microfinans Norge.
I løpet av 4 dager gjennomgikk ca. 140 deltakere kurset. Av
disse er 20 sertifisert som kursholdere. Dette er et interaktivt
kurstilbud som i første omgang lærer opp kursledere til selv
å holde kurset i sine regioner. Hovedinnholdet i kurset er en
økonomisk utdannelse tilpasset Øst Afrika. Det tas utgangspunkt i behovene som lavinntekts familier har. Temaene som
behandles er bl.a. å sette seg finansielle mål, ulike former for
sparing, utarbeidelse av cash flow med oversikt over kostnader og inntekter. Deltakerne er organisert som fiktive familier
som sammen kartlegger og setter opp en finansiell langsiktig
plan som et styringsredskap for en oversiktlig utvikling av familiens økonomi. Hver familie får oppgaver å løse som bidrar
til en helt ny introduksjon til
og forståelse av familieøkonomi. Det var stor optimisme
blant deltakerne som fikk ny
tro på at de kan påvirke sin
egen framtid.
Alle deltakerne forpliktet seg
til å starte sparing i grupper
med egen bankkonto.

Skolearbeidet
Skolearbeidet byr på mange gleder og noen utfordringer.
Kursingen av lærerne fortsetter med stort hell. Lærerne setter umiddelbart det de lærer på kurs ut i praksis. Likevel er
vår største utfordring akkurat nå å beholde lærerne. Det er
derfor nødvendig å gi noe lønnstilskudd slik at vi får mer stabilitet. Dette er midler som vi må skaffe her hjemme.
Vi har denne høsten arrangert foreldremøter i de ulike skolene. Det er
viktig å få foreldrene mer på banen i barnas utdannelse.
Be gjerne for skolearbeidet .
www.noracta.no For mer info.

Vannboring i Kaputei

Vann er
livsviktig for alt liv. Tørken i Afrika de siste årene har
gitt oss mange sterke
bilder på hva vannmangel kan føre til. Denne
tørken har også rammet
Kenya sterkt. Når vannet
tørket i bekker og elver,
og regnet uteblir er den
eneste og den beste

vannkilde, grunnvannet.
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Kaffe
Kenyansk kaffe er velkjent for de av oss som
har et hjerte for god kaffe.
Det er da ekstra interessant at kenyanerne selv
drikker svært lite kaffe.
Spesielt i slummen er
kaffe nesten fraværende.
Den sosiale drikken i tillegg til te er ofte sterkt øl
og farlig sprit. Noe som
medfører stor utbredelse
av alkoholisme. Når vi vet
at alkoholisme er en av
hovedgrunnene til at
mange forblir fattige, ser
vi det som svært viktig å
finne andre sosiale drik-

kekulturer. I den forbindelse re introduserer vi nå kirkekaffe samtidig som vi har som mål å
åpne små kafebarer i
slummen.
Som et ledd i vår
”kaffekampanje” i slummen, har vi også tatt kaffen hjem til Norge. Kenyansk høylandskaffe har
ekstra god aroma og fylde. Vi har inngått et samarbeid med Torungen kaffe som brenner kaffen for
oss. I hovedsak selger vi
denne kaffen privat for å
få mest mulig fortjeneste

Furahia kaffe.
En smak av
Kenya
til
prosjektet i Nairobi. Har
du lyst til å smake
”verdens beste kaffe” så
ta kontakt med oss.

Haugekonferanser i vest Kenya
For første gang har vi
arrangert Haugekonferansene på
landsbygda i vest Kenya.
Flere av våre pastorer
og ledere kommer fra
andre kanter av Kenya.

skape en Haugiansk beMange av dem har et jordsvegelse i øst Afrika. Disse
tykke på sitt hjemsted. Med
to konferansene er
god støtte fra ”Plant
en viktig del av
et tre” arrangerte vi
Ånd
og
denne visjonen
i sep. to konferanhånd
og en god start
ser, på farmene til
for å bringe HauAlex og Chris. Tilsammen deltok ca 100 per- ges verdier videre.
soner. At valget falt på disse
stedene, er at vi her har planteskoler under oppbygging.
Å holde sammen Haugekonferanser og forretningsdrift er i god Hauge
ånd.
Noractas store visjon er å

Bønn for Kenya
4. mars avholdes det presidentvalg i Kenya. Ved siste valg brøt det ut store
opptøyer mellom de ulike stammene.
Det er derfor knyttet stor spenning og noe frykt før det kommende valget.
I vårt nettverk er det gjort mye for at vi som kristne skal være en motvekt til
rasekonflikter.
Etter sist valg arrangerte vi 51 freds og forsoningskonferanser i slumområdene i Nairobi. På konferansene deltok politiske og religiøse ledere samt
medlemmer fra lokalsamfunn og menigheter. Tilsammen deltok nærmere
2000 på disse konferansene.
Vi vet at konferansene har hatt betydning for bedre sameksistens mellom
etniske og religiøse grupper.

Be derfor om et fredelig og rettferdig valg 4. mars 2013.

Ran
Livet i slummen kan være
hardt på mange måter.
Mange tyr til kriminalitet for
å overleve.
Les mer om hva en av våre
pastorer Alex Sarabda (til
venstre) ble utsatt for, på
vedlagte giro.
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Nå er endelig hjemmesiden opp å går igjen etter
lang tids dvale. Vi har et nytt og enklere design
i forhold til å følge med på de ulike prosjektene.
Her finner du siste nytt om arbeidet, viktig bakgrunnsinformasjon og litt om våre samarbeidspartnere. I tillegg til dette finner du også ulike
filmer og bilder fra vårt arbeid.
Håper du finner det du trenger her. Er det noe
du savner så ta kontakt med Berit Vaaje.
Vil du være en del av Noractas arbeid, er vi
takknemlig for forbønn og økonomisk støtte.
Bli med som fast giver!
Gå inn på www.noracta.no

Utsatt tur
I det siste nyhetsbrevet annonserte vi
en tur til Kenya. Vi må dessverre utsette
denne turen nå i vår. Grunnen til dette
er at det skal avholdes presidentvalg i
mars og erfaringene fra sist valg gjør at
vi må utsette turen av sikkerhetsmessig
grunner.
Vi ønsker virkelig å arrangere denne turen ved en senere anledning.
Da håper vi du har lyst til å bli med.

