
Oppfølging og erfaringer etter økonomikurset 
Hovedoppslaget i sist nyhetsbrev var økonomikurset "Plan 
your future." Her har arbeidet gått videre på mange plan. Det 
var derfor gledelig å møte mange av deltakerne og høre de-
res historier et halvt år etter kurset. Her var det mange som 
virkelig hadde tatt oppgaven på alvor og gjort endringer. 12 
sparegrupper er allerede i gang, 11 av disse har opprettet 
banksparing.  
Det var mange sterke vitnesbyrd fra mennesker som hadde 
gjort, og var i ferd med å gjøre store endringer i livene sine. 
En av våre lærere møtte meg med stor begeistring og sa: 
"Plan your future” kurset har forandret livet mitt. Før var det 
sånn at dersom jeg hadde penger og så en fin kjole, kjøpte 
jeg den. Nå spør jeg meg selv om jeg trenger den. Hvis sva-
ret blir nei, sparer jeg de pengene." Sånn er det også når 
hun handler mat. "Før kjøpte jeg for.eks. bananer uten å ten-
ke på prisen. Nå ser jeg på prisen og dersom appelsinene er 
billigere kjøper jeg heller dem, og sparer pengene. Jeg skul-
le jo bare ha 
frukt." Det er 
disse små 
endringene 
som gjør en 
så stor for-
skjell, der-
som hold-
ningen til og 
bevisstgjø-
ringen rundt 
egen økono-
mi endres.  

Store endringer 
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Valget i Kenya 
 

 

 

 

Godt valg 
I forkant av presidentvalget i mars var det stor spenning. 
Ville det bli et fredelig valg eller ville det bli like store opp-
tøyer som sist. Spenning økte kraftig de siste ukene, og 
Berit var glad hun kunne sette seg på flyet 10 dager før 

valgdagen. Det er derfor stor glede og takknemlighet over 
et rolig og rettferdig valg.  



 

 
 

Under vårt besøk i fe-
bruar var det redusert 
elevantall i våre skoler. 
Grunnen til dette var at 
mange hadde dratt ut av 
byen til slektninger på 
landsbygda i frykt for 
opptøyer i slummen. De 
fleste vil komme tilbake i 
løpet av mai. 
Det har 
vært sko-
leferie 
hele april. 
Vi gjennom-
førte skolebesø-
kene etter planen, og de 
som var der jobbet bra. 

Det er spennende å 
snakke med barn om 
framtiden og drømmene 
de har. Barns drømmer 
må tas på alvor uansett 
hvor i verden de bor. Det 
er mye god motivasjon i 
en sterk drøm.    
Lørdag 16. februar var 
12 lærere og 5 skoleeie-
re på kurs. Det var inspi-

rerende og lære-
rikt for både 

foredrags-
holder og 
deltakere. 

For Berit var 
dette en stor opp-

levelse, å få ha nesten 
alle lærerne samlet, og 

følge dem gjennom en 
dag med praktisk peda-
gogikk. Dagens hovedfo-
kus var på lesing, skri-
ving og praktisk mate-
matikk. Det var stor 
stemning og høy latter til 
tider da lærerne selv 
måtte prøve ut ulike le-
ker og bruk av konkreter.   

Skoledrift og lærerkurs 

Vann i kranene 
Etter ca 16 mnd. med fi-
nansiering, prosjektering 
og boring kunne vi 10. 
februar endelig feire at 
det kom vann i kranene i 
Kaputei. Ting tar tid og 
ikke alt går etter planen 
hele tiden. Det gjensto 
derfor noe arbeid på 
selve åpningsdagen, 
men det la ingen demper 

på festen for Ma-
saiene. Dagen 
ble feiret med 
stor takkeguds-
tjeneste med mye 
sang og dans. Vi 
kan bare forestille 
oss hvilke forandringer 
dette blir for mange men-
nesker og dyr. For oss er 
rennende vann i springen 

en selvfølge, for dem 
er det en revolusjon i 
hverdagen. Vannet er 
av svært god kvalitet, 
noe som er av stor be-
tydning rent helse-
messig.  

  
 Kanskje har vi 
noe å lære av masaie-
nes takknemlighet for 
noe vi tar som en selv-
følge.  
 

Du kan lese mer, se 
film og bilder fra 

Kaputei på 

www.noracta.no  

Det er mye            
motivasjon i en 

sterk drøm 



 

Sommeren 2012 var 
Noracta så heldige at vi 
fikk nesten 65 000,- kr. 
fra Balubamidlene 
på Korsvei fo-
rum på Hau-
getun. I år er 
vi så heldige 
at vi skal til 
Korsvei i Sel-
jord, 16-21 juli. 
Det er andres tur 
til å få Balubamidle-
ne, men vi skal ha vår 
egen stand under hele 
festivalen. Dette er for 
oss en kjempemulighet 

som vi er svært takknemlige 
for å få. Noracta er i stadig 

utvikling, noe som er svært 
gledelig. Med stadig vekst og 
nye oppgaver øker også be-

hovet for nye givere og 
sterkere økonomi. Vår 
bønn og vårt håp er at vi 

gjennom festivalen i 
Seljord kan knytte til 

oss nye støtte-
spillere og faste 
givere. Be gjer-
ne for Korsvei-
festivalen i sin 

helhet og for vårt 
nærvær der.  

Økonomisk forskning blant fat-
tige viser at kvinners inntekter kom-

mer familien til gode i større grad enn menns. En kvinne vil bringe en mye høy-
ere prosent av sine inntekter tilbake til familien. Når vi da ser at mange kvinner 
ikke har inntektsbringende arbeid i særlig grad, blir dette en utfordring for oss. 
Drømmen om å ta Hauges strikking til slummen har lenge ligget i bakhodet. Da 
vi i februar kom i kontakt med norske Frøydis Archer som driver en liten strikke-
bedrift i Nairobi, fikk ideen nytt liv. Planen er derfor at vi allerede til høsten skal 
ha vårt første lille strikkekurs med noen damer. Planleggingen er alt godt i 
gang. Grunnene til at vi har landet på strikking er flere. Strikking kan utføres 
over alt og krever lite materiell. Det gir flere muligheter både for egne produkter 
og for salg. Frøydis eksporterer det meste av sine varer til Europa, også til Nor-
ge. Det er en mulighet på sikt. Et annet marked er behovet for klær til egne og 
andres barn lokalt. I Kenya er det et stort marked for skoleuniformsgensere. 
Hva det blir på sikt og hvilke veier vi velger er enda ikke avklart. Vi starter i det 
små. Dette er et arbeid som vil kreve tid før vi har den kvaliteten 
som trengs. Alt starter i det små, men målet og håpet er viktig: 
kvinners egen arbeidsplass og inntekt. 

Noracta til Korsvei 2013  

Strikking 
Satser på 
kvinnene 



I sist nyhetsbrev relanserte vi vår hjemmeside 
www.noracta.no  Håper du har hatt glede av den. 
Er det noe du savner der så send gjerne en SMS til 
Berit Vaaje.  
Nytt siden sist er at vi også har kommet med egen 
side på Facebook. Gå gjerne inn og lik siden og 
følg oss der. Alle de store nyhetene kommer på 
hjemmesiden, mens facebook supplerer mer det 
daglige. Her er det også mulighet for alle å skrive 
og kommentere. Det ligger også mange flere bilder 
på facebook.  

Opplev Kenya 4.—14. april 2014 
Turen vil vise deg mye av vårt arbeid. Du vil komme i kontakt med lokalbefolk-
ningen samtidig som du får oppleve noen flotte turistmål. Det blir selvsagt tid til 
safari blant Afrikas mangfoldige dyreliv. Det er mulig å forlenge oppholdet og fei-
re påske ved det Indiske hav for dem som ønsker det. 
 Følg med på  www.noracta.no og på facebook om du er der. Eller ta kontakt 
med oss på annet vis for mere informasjon. 
 
Reiseleder og vertskap 
Øistein Garcia de Presno. 

        Bli med til Kenya april 2014 

 

Kontonummer 

Noracta 

5082.07.56220 

 

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  

bvaaje@getmail.no  

 

Redaktør: Berit Vaaje 

Kontonummer  

skoleprosjektet  

1503 2328366 

Hjemmeside og facebook 

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 


