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Påskefeiring i PLT
Påske feiring i PLT
Påskefeiringen har ingen sterke tradisjoner i det kenyanske
kirkelivet. Det var derfor ekstra spennende da David Muturi
var i Norge påsken 2016 og fikk oppleve norske påsketradisjoner. Det ble for han en sterk opplevelse som han ønsket
at vi skulle formidle til resten av ledergruppa vår. Ut fra dette
ønske planla vi en «påskegudstjeneste» for ledergruppa ++.
Som en forberedelse til dette introduserte vi hele påskebudskapet som en lang fortelling til barna på skolen vår i
Mathare, og utfordret dem til å hjelpe oss å formidle dette til
ledergruppa (PLT) og inviterte gjester. Dette ble en sterk
opplevelse. Elever og lærere hadde sammen laget et skuespill/drama av hele fortellingen. Denne ble framført for oss
på en førsteklasses måte. Her ble vi alle tatt med inn i Jesu
lidelse, død og oppstandelse. Etter dette delte vi nattverden
sammen. Nattverd er en sjeldenhet i disse kirkene.
Etter samlingen hadde vi gode og
dype samtaler rundt formidlingen og
nattverden. Her kom tanker fram og
nye ideer drøftet. De unge
«skuespillerne» har allerede hatt
nytt oppdrag.1. påskedag ble dramaet spilt i Kaputei, i kirken til
Rishard. Her stilte elever og lærere
fra Mathare opp og gav menigheten
en uforglemmelig påskedag.
Det blir spennende å følge med
fremover og se hvordan påskebudskapet blir mer tydelig.

Fred i Kasarani
Nå er det fred og ro for bøndene i Kasarani.
På fb sida «stop grabbing Kasarani Stadium», kan du lese
den dramatiske historien om ca 40 farmerfamilier som fikk lov
til å dyrke en dalside ned mot en elv på et område av Matharedalen. Dette området tilhører Kasarani Stadion som er et
Nasjonalt kenyansk sportssenter for mange idrettsgrener.
Bøndenes innsats er kombinert med treplanting for å stabilisere området mot korrosjon kombinert med dyrking av grønnsaker for eget bruk, og for salg.
De er blitt utsatt for ødeleggelser på grunn av korrupsjon både fra politiets side, landgrabbers og fra ledelsen ved det nasjonale sportssenteret.
Les innleggende på fb. Det er en utrolig historie!

Vil du adoptere en lærer?
Kenya har fått en ny og
handlekraftig undervisningsminister, Dr. Fred
Matiangi. Han kjemper
for reformer i skolen og
gjennomfører nå nye
krav til at alle lærere
som underviser i offentlige og private skoler må
ha bestått utdannelse fra
godkjent institusjon og
må registreres ved Teachers Service Commission. Ingen lærer uten
lærerutdannelse vil ha
tillatelse til å undervise i
noen skole i Kenya. Vi
heier på ham. Vi har fem
lærere i våre skoler som
trenger støtte til å gjennomføre sin lærerutdan-

ning så de kan bli registrert med Early Childhood Development Certificate, og fortsette som
lærere i skolene vi støtter. Milka som er rektor
og lærer i skolen i
Mathare er den første
lærer som nå får full utdannelse som lærer etter reformens krav,
adoptert av en av Noractas givere. Hun begynte sin lærerutdannelse i april. Hun skal
studere i seks perioder i
løpet av to år, mellom
skolenes terminer og
være lærer i skoletiden.
Utdannelsen koster ca
2.500 kr pr år for to år.

Vi tenker oss at det er
mulig å «adoptere en lærer» og bekoste utdannelsen til disse lærerne som
satser på å hjelpe barna i
slummen. Vi har allerede
fått den første og vi håper
at noen som leser dette
også kan «adoptere en
lærer» i en av våre skoler. Man kan henvende
seg til Noractas skolekonsulent Berit Vaaje,
som vil hjelpe til med at
giverordningen kan komme i gang.

Utdanning gir
muligheter

En fridag fra slummen
Elever og lærere fikk
en fridag fra slummen
med på besøk på Den
Norske skolen. DNS i
Karen utenfor Nairobi.
De siste årene har vi
bygd opp kontakten
mellom DNS og skolen
vår i Kawangeware
slummen. Dette er et
toveis samarbeid. Det
startet med at DNS
ønsket å ta med de
norske til en skole i
slummen. Dette har de
gjort flere ganger. Så i
høst fikk elever og lærere fra slummen en
dags gjenvisitt på DNS.

Dette ble en uforglemmelig dag der
barna fra begge
skolene fikk leke og
lære sammen. DNS
ligger på ei tomt
med stor plass til
lek og utfoldelse.
Under slike skolebesøk er barn og
lærere med i hverandres undervisning og de
kan utveksle ideer og erfaringer. Barna får et lite glimt
inn i hverandres kultur og
hverdag. Noen vil kanskje
tenke at det skaper mer avstand å vise fattige barn
hvor materielt godt vi har
det, men det var ikke i tan-

kene til de glade og takknemlige barna som dro
hjem til slummen den dagen. De vet at det finnes
en annen verden utenfor
slummen, og drømmer
om den. Det å få en dag i
den verdenen var for dem
helt topp.

Intervju med Mat hilde 14 år
Hva er det første du tenker på, når du ser tilbake på turen din til Kenya?
Møtet med menneskene. Skolen i Mathareslummen gjorde inntrykk. Jeg føler jeg
lærte litt om hvordan andre har det, og hvor flinke de er selv om de ikke har så mye.
Å bli møtt med Afrikanske danser gjorde at jeg følte meg hjemme. Jeg synes også
lærernes erfaringer var imponerende. Det var en gutt som var analfabet da han kom
til skolen for et år siden. Han hadde en sykdom som gjorde at han ikke hadde lært å
lese og skrive, men nå kan han det!
Har du noen tanker om ditt møte med slummen og de som bor der?
De har lite og strever hele dagen, mens jeg får alt servert på et sølvfat. Mange er
kreative og lager ting for salg. De er så flinke, jeg kunne ikke klart det de gjør. De
fortjener mer, de er ikke dumme. De driver skoler og kirker. De passer på andre selv
om de setter seg selv i fare. De ofrer mye for å hjelpe andre.
I MYSA (Mathare Youth Sports Association) fikk du møte andre ungdommer.
Hvilke tanker gjør du deg om din situasjon i motsetning til deres?
For det første: MYSA er veldig bra. De hjelper barna. At unger på min alder har så
lite når jeg har så mye og de lever i en slum mens jeg lever så godt, det er tøft å tenke på. For hva har jeg gjort for å ha det så bra? Gjennom MYSA får de mulighet til
en start for å komme seg opp i livet. Det er skikkelig bra at det er en plass der de
har voksne de kan snakke med. Jeg trodde det bare var fotball, men det var så utrolig mye mer. MYSA var for alle, unge mødre kunne komme og få hjelp.
Hva sitter du igjen med nå, som du tenker har verdi i livet videre?
Takknemlighet! Jeg har et ønske om å gjøre noe for andre. Jeg ante ikke hvor heldig
jeg har vært! Dette var virkelig en oppvekker over hvor mye jeg har. At jeg bor i Norge er vinnerlodd!
Jeg har lyst å jobbe videre med mennesker. Da jeg var liten, trengte jeg ikke tenke,
mens de må streve for å få mat hver dag. Det er urettferdig. Da må
jeg fremover bruke litt av min energi og gi noe tilbake.
Mathilde Garcia de Presno Frette

Astrids gyngestolprosjekt
I oktober i fjor besøkte vi
Dorothy Children Home, et
hjem for 22 foreldreløse
jenter som er blitt plukket
opp fra gatene i Nairobi.
Pastor Elias Babu har
bygd opp stedet sammen
med sin kone.
Der presenterte vi Astrids
Gyngestol prosjekt som
kort kan forklares slik:
Astrid har opplevd at foreldreløse barn trenger å
kjenne så mye av sin historie som mulig, for å bygge
opp selvforståelse og selv-

tillit. Hun har sett
for seg et «bilde»
av et foreldreløst
barn som sitter
sammen med en
«bestemor» i en
gyngestol, mens
«bestemor» leser
barnebøker for barnet. For å ta
vare på så mye som mulig av
barnets historie, holder Astri på
å utvikle «Min Bok», hvor det
skal skrives inn så mye informasjon om barnets historie som er
kjent og hva de leser og snakker
om. Les mer om Astrids stol på
fb «noracta»

Noha banan
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
Noracta
1503.71.30882

I fjor sommer mottok vi en gave
med produkter fra Noha Banan
som driver et lite snekkerverksted der han leger produkter av
bananblader o.l. Disse var ment
for salg til inntekt for Noracta.
Produktene ble solgt i Oslo, og
gikk som varmt hvetebrød. Derfor hva vi nå besøkt Noha og tatt hjem flere produkter for salg. Disse produktene vil bli fotografert og
lagt ut på Noractas
facebookside der
du kan bestille. I
leverer i området
Mandal, Arendal
og Oslo. Utover
dette kommer det
porto i tillegg.
Følg oss på www.noracta.no og facebook

Kontonummer
skoleprosjektet
1503.23.28366
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

Kaffe
Mange av dere har smakt vår Furahia kaffe.
Vi har de senere årene solgt godt med vår julekaffe,
men kaffe er godt hele året. Trenger du kaffe og har lyst
på litt ekstra. Ta kontakt, så ordner vi med levering. På
levering utover Mandal-Arendal og Oslo, kommer det
porto i tillegg. Se. Tlf.nr. over.

