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GIR HÅP. Tidligere Strømmestiftelsen-sjef jobber mot fattigdom

Tidligere generalsekretær i Strømmestiftelsen, Øistein Garcia de Presno sammen med David Muturi og Ken Onywoki. De tre reiser rundt denne uka rundt til støttespillere for å fortelle
om arbeidet i Nairobi-slummen. Foto: Jarle R. Martinsen

Bygger barnehage i Nairobi
Tidligere generalsekretær i Strømmestiftelsen, Øistein
Garcia de Presno,
skal bygge barnehage i slummen i
Kenya. Mye gjøres
med midler fra
privatpersoner og
bedrifter på Sørlandet.
Mandal
– Sammen med mange lokale personer i Nairobi mener jeg vi gjør
en forskjell med å bringe håp og
mer levelige forhold for fattige,
sier de Presno.
I disse dager har han besøk i
Mandal av lederen for prosjektet
i slummen David Muturi og pas-

tor Ken Onywoki. De reiser rundt
til nettverket av bedrifter og privatpersoner som støtter prosjektet for å orientere om det som
foregår.
Ti år har gått siden de Prenso
sluttet i Strømmestiftelsen.
Siden har han som privatperson jobbet spesielt i Nairobislummen der rundt tre millioner
mennesker bor.
Hjelp mot fattigdom
Han har startet stiftelsen Noracta
som gjennom flere ulike prosjekt
skal hjelpe mot fattigdommen.
Lederen av stiftelsen i Nairobi,
David Muturi, sier de får til å hjelpe stadig flere selv om det tilsynelatende virker håpløst.
– Når 60 prosent av Nairobis
befolkning bor i slummen, forteller det om omfattende utfordringer. Men vi utgjør en forskjell for
mange, sier han.
Det handler om mange ulike
tiltak. Et av dem er å aktivt bruke menighetene og pastorene i

Fædrelandsvennen var i 2011 med Øistein De Presno til Nairobi-slummen for å skrive om hans prosjekter. Her fra en
gudstjeneste. Foto: Jarle R. Martinsen

slumområdene. Mens prosjektet i 2011 hadde åtte ulike grupper med pastorer, er nettverket
nå vokst til nesten 40 grupper.
Pastor-møter
– En gang i måneden samles de
rundt 450 pastorene for å få opplæring i blant annet bibelkunnskap, helse, økonomi og demokratiforståelse. Dette bringer de
så videre til sine menigheter, sier
de Presno.
Han ønsker også at pastorene
skal viderebringe et budskap til
menigheten om at Gud har gitt
dem et spesielt talent til at de kan
etablere seg sin egen forretningsvirksomhet. De har plikt til å bruke dette talentet.
– Hensikten er å få de kristne
til ikke bare å stole på bønn alene, men at de aktivt må gjøre noe
for å brødfø sin familie, sier de
Presno.
Mikrofinans
Gjennom pastorene er også det

etablert en rekke grupper som
praktiserer en spesiell variant av
mikrofinans.
– Vi får dem til å låne penger
til hverandre med en rente på 12
prosent i året. På denne måten
har flere klart å etablere ulike
småbedrifter som salg av grønnsaker og kjøtt, forteller Muturi.
Stiftelsen har også etablert tre
skoler i slummen i tillegg til at de
støtter flere andre økonomisk.
Bygger barnehage
Og nå skal de bygge en barnehage.
– Gjennom barnehagekjeden
Læringsverkstedet skal barnehagebarn i Norge samle inn midler slik at vi kan bygge og drive
barnehagen for 150 barn i Kiberaslummen. Det blir den største i
slummen, sier De Presno.
Norcata-stiftelsen ønsker også
å gjøre noe med klimaet i landet.
I Kenya er kun sju prosent av landet dekket av skog på grunn av
omfattende hogst.

Stiftelse til Øistein De Presno har etablert tre skoler i Nairobi-slummen. Her er et bilde en av dem. Foto: Privat

– Så vi har etablert planteskoler for mennesker som eier litt
jord på landsbygda. De planter
trær som gir bedre miljø og skygge for å dyrke enda mer, sier Muturi som anslår at de har plantet
over 400.000 trær gjennom dette prosjektet.
Sprek som ei fole
Øistein de Presno selv er blitt 73
år, men hemmes ikke av alderen.
– Nei, jeg er sprek som ei fole
og vil utnytte det til å bruke min
energi på Kenya-prosjektene, sier
han.
Han prøver å begrense turene til landet med maks tre ganger i året.
– Jeg er nødt til å la dem jobbe
i fred og i deres tempo. En nordmanns utålmodighet nytter ikke
Afrika, fastslår han.
Tekst: Jarle R. Martinsen
jarle.martinsen@fvn.no

Dette bildet er tatt noen mil fra Nairobi. Her er det plantet
hundrevis av trær som en del av prosjektet med å bedre klimaet og gjøre det lettere å dyrke grønnsaker. Foto: Privat

