Nytt fra Noractas arbeid. April 2016
Politiaksjon i Kasarani
Etter møtet med myndighetene i Kasarani i fjor høst, ble området en morgen
oversvømt av 17 politilastebiler, over 20 politibiler, traktorer og bulldosere,
politihunder og over 500 politibetjenter. Politiaksjonen førte til at alle strukturer som
var ulovlig satt opp på området ble jevnet med jorden. Alle bygningsmaterialene ble
neste natt stjålet av de samme ungdomsgjengene som hadde satt dem opp. Hauger
med byggesteiner ligger igjen. Politiet arresterer nå inntrengere til området som ikke
har godkjent adgangstegn. Bøndene kan nå igjen dyrke jorda i fred, og siste høst gav
den beste avling av mais i manns minne. Lederen for grupperingen av bøndene har
flere ganger så vidt sluppet unna forfølgere. En periode måtte familien rømme sin
egen leilighet på grunn av sikkerhetsrisikoen. Facebook siden Stop grabbing
Kasarani Stadium, vil fortsatt følge med og rapportere om det som skjer.
Du kan lese hele saken på www.noracta.no og på fb Stop Grabbing Kasarani
Stadium.

Skolen i Mathare
Det har lenge vært behov for oppgradering av skolen vår i Mathare. Elevtallet hadde
sunket til under 20 pga. dårlige fasiliteter og liten plass. Noen givere bestemte seg
derfor for å hjelpe dem med å reise et nytt skolebygg med flere klasserom og høyere
standard. Bygget var klar for innflytting i midten av januar. Da inntok 40 elever med
lærere sitt nye bygg. Takket være noen ivrige jenter i Nord Norge blir skolen utstyrt
med nye pulter og tavler. Det var stor stas da vi overrakte første ladning med nye
pulter i februar. Den nye skolen har plass til inntil 80 elever, noe vi håper å ha på
plass fra neste skoleår. Det er viktig at vi ikke vokser fortere enn vi kan klare å følge
opp med god kvalitet.

Brann i Alois kjøttbutikk
Noen uker før påske ble det brann i hele rekken av små forretninger i en gate øverst i
Kibera. Alois kjøttbutikk ble helt ødelagt, selv om fryseboksen ble reddet. Butikken
hadde nå kommet inn i en god trend med overskudd hver måned. Nå må den bygges
opp igjen. Alois fikk to dager på seg til å reise en ny struktur slik at han fikk beholde
tomta. Vi har fått noen gaver til det. For Alois er det andre gangen noe lignede skjer,
men han gir ikke opp og er i full gang med å etablere seg igjen. Noracta trenger mer
midler til forretningsutvikling til lignende små forretninger som gir hårdt tiltrengte
inntekter til de fattige familiene.

Den Norske skolen på besøk i Kawangware.
Det finnes en liten norsk skole i utkanten av Nairobi. En flott liten skole som ligger i
naturskjønne omgivelser, og for mange langt fra virkeligheten i slummen. Gjennom
en julekalender fra Noracta har elever og lærere her møtt vårt arbeid, og fått et ønske
om å oppleve det på nært hold. Det var derfor med glede at det lot seg gjøre med et
skolebesøk til skolen vår i Kawangware samtidig som Berit var i Nairobi i februar.
Dette ble et sterkt og minnerikt møte for elevene ved begge skolene. De norske
elevene ble integrert i undervisningen på sine klassetrinn. Etterpå sang og lekte de
sammen. Begge skolene hadde forberedt sanger og leker som de delte med
hverandre. Det var mange spørsmål og inntrykk hos de norske elevene da vi etter ca
to timer forlot slummen. Slike møter kan skape varige spor og takknemlighet for det vi
har, samtidig som det kan vekke et engasjement for andre. Både barn og voksne var
svært fornøyd, og ønsker å be denne skolen på besøk til den norske skolen. Det er
alltid flott å se hvordan barn finner tonen på tvers av språk, kultur og levestandard.

Besøk fra Hauge School of Management
Også i februar i år hadde vi spennende besøk fra studentene fra HSM i Oslo. De var
forberedt gjennom Plan Your Future seminar før de dro og ble møtt av ledere i
Noractas arbeid som underviste studentene i første del av kurset. Det gir en mer
direkte innføring i den sammenheng de skal arbeide. De besøkte og kartla 14 små
forretninger, skrev en business profil på hver av dem og hadde undervisning for å
hjelpe de små virksomhetene til å drive bedre business. Flere forretningsfolk fra
slummen deltok i denne undervisningen. Dette er utfordrende for studentene og flere
gav uttrykk for at opplevelsene hadde gitt mersmak.
Vi har hatt en felles evaluering av opplegget som både skolen og Noracta ønsker å
videreføre. Studentene møtte også en Kenyansk Business School, KCA, en av de
fremste i Kenya. De hadde felles forelesninger der Truls Liland underviste om Hans
Nielsen Hauge. Vi planlegger felles norsk- kenyanske team neste år når de skal drive
konsulent virksomhet for små foretak i slummen. Opplegget er bygd inn i kurset
Innovasjon og entreprenørskap ved HSM, NLA i Oslo.

Kjenner du noen som kan utfordres til å bli faste givere til Noracta?
Under finner du vårt nye giverkontonummer. Her er også en avtalegiro dersom du
kjenner noen som vil bli med i vårt arbeid. Legg merke til at vi nå har samme
avtalegiroskjema for Noracta og Noracta skoleprosjekt. Husk å krysse av for det
ønskede alternativet. Vil du vi skal ta kontakt, sender du en E-post til
oistein.depresno@noracta.no tlf. 90537677 eller til bvaaje@getmail.no 97773663
med navn og telefonnummer til den/de du vil vi skal utfordre.

Noracta har fått nytt kontonummer 1503.71. 30882.
Kontonummeret for skolevirksomheten er 1503.23.28366.

Velkommen som fast giver til Noracta
AvtaleGiro er en enkel, sikker og rimelig betalingsmåte
Enkelt: Med AvtaleGiro ordner banken din faste gave til oss for deg. Det er enkelt å inngå
avtalen, du kan enkelt kontrollere at rett beløp er betalt til rett tid på kontoen din og det
er enkelt å avslutte.
Sikkert: AvtaleGiro er trygt og sikkert. Banken administrerer de faste betalingene under
strenge krav.
Rimelig: AvtaleGiro er en av de rimeligste måtene å overføre pengebeløp på.
Tidsbeparende: AvtaleGiro er tidsbesparende både for deg som giver og oss som mottaker.
Du benytter kun slippen under, og så er din jobb gjort. AvtaleGiro sparer også oss for mye
papirarbeid, slik at vår tid kan brukes på viktigere ting enn administrasjon.
Kom i gang: Fyll ut svarkupongen, signer og lever den til oss i en lukket konvolutt. Av
sikkerhetshensyn ber banken om at du oppgir en maksimal beløpsgrense pr. trekk, men du
vil selvfølgelig bare bli trukket for beløpet du har oppgitt.
Visste du at: AvtaleGiro er ikke det samme som ”Faste oppdrag over nettbank”. Gavebeløp
over nettbank må registreres manuelt av oss med det merarbeid og økte kostnader dette
medfører. Vi foretrekker derfor at du benytter AvtaleGiro.
Tusen takk for ditt bidrag – vi lover å forvalte gaven på en god og fornuftig måte.
Vennlig hilsen

Øistein Garcia de Presno
Daglig leder
JA, JEG VIL BENYTTE AVTALEGIRO OG GI FAST MÅNEDLIG GAVE TIL NORACTA

Jeg ønsker skattefradrag. Mitt fødselsnummer er:

(Bedrifter som ønsker skattefradrag, fyller ut
organisasjonsnummer 9 siffer)

Mottaker:
Mottakers konto:

Stiftelsen Noracta
1503 71 30882

Givertjeneste 0 Noracta

Månedlig gave/trekk: Kr. ______________________________
Beløpsgrense pr. trekk Kr.______________________________
(Bør være høyere enn gavebeløp i tilfelle du vil øke gavebeløpet
senere)

Givertjeneste 1 Noracta skoleprosjekt
Beløpet trekkes fra kontonummer (20.nde i måneden)
Navn ________________________________________________
Adresse ______________________________________________
Sted _________________________ Dato ______________

Postnr/sted __________________________________________
E-post_______________________________________________

Underskrift _______________________________________

KID (fylles ut av Noracta)

Tlf ________________________________

Avtalen leveres/sendes i lukket konvolutt til
Noracta
C/0 Øistein Garcia de Presno, Kastellgata 8A
4515 Mandal

