
 

 

Nettverket av små kirker har vokst enormt de to siste årene. Vi 
har hatt en dobling av våre 24 grupper til 42 grupper i        
skrivende stund. Vi startet i Nairobi. Nå har arbeidet spredd 
seg til 9 fylker. Dette har skapt et behov for å trene nye    
gruppeledere som igjen kan trene sine gruppemedlemmer. 
Med støtte fra Ny start i Øst og Plant et Tre, har et team på 3 
av våre beste kursholdere holdt flere kurs i sommer for 20 
grupper i Kisumuområdet i vest Kenya. Totalt har opplærings-
teamet kurset 247 nye ledere fra 21 grupper i 5 fylker. Dette er 
en enorm hjelp til å utvikle og sikre kvalitet på de nye       
gruppene! Vi regner med at nettverket på 42 grupper samler 
over 650 pastorer til opplæring en lørdag hver måned! 

Hva er grunnen? 

Hovedgrunnen er at vi treffer et behov for opplæring og kunn-
skap hos pastorene i nettverket. Særlig er behovet for bibel-
kunnskap som tilegnes gjennom «manuskriptmetoden» en ho-
vedsak til at medlemmene av gruppene kommer regelmessig 
hver måned.   Bibel-
studier er     hoved-
tema i tillegg til ulike 
tema som helse, 
økonomi,   demo-
krati, sjelesorg og 
tjenende lederskap i 
familien,     menig-
heten og samfun-
net, alt bygd på  
Haugianske        
verdier. 

Vekst i vest 
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Berean Safari 2018 
Med en stor gave fra en trofast giver, støtter Noracta 

årlig «Berøareisen,» en internasjonal bibelstudie-

konferanse med kirkeledere fra ca. 10 land. I år har 

konferansen rundt 105 deltakere, hvorav 3 fra Norge. 

Fra nettverket vårt kommer det ca. 20 deltakere fra 

de nye gruppene i Vest Kenya. Denne konferansen 

dyktiggjør våre beste bibellærere til å fremme bibel-

studier for pastorer i hundrevis av menigheter. Opp-

læring av bibellærere har derfor stor prioritet. 



 

 

Planen var at allerede fra januar 2018 
skulle ny skolereform tre i kraft i Kenya. 
Den fullstendige gjennomføringen er nå 
utsatt til januar 2019. Dette er en stor 
reform som ikke bare omfatter innholdet 
i undervisningen, men hele skolesyste-
mer. Fra å ha et 8-4-4 system blir det nå 
et 7-3-3 system. Skolestarten er fortsatt 
6 år. Det vil fortsatt være to år førskole, 
men baby class blir borte. Dvs. at ingen 
får starte på førskolen før de er 4. Dette 
åpner igjen for behovet for å starte bar-
nehager/day-care. 

Selve innholdet i undervisningen 
endres betraktelig. Fra å 
være et system basert på 
mye gjentakelse og avskrift 
fra det læreren skriver, går 
det nå til et system basert på 
deltakelse og refleksjon. Det er tre 
hovedord som går igjen i alle fag, 
det er: diskusjon, refleksjon og akti-
vitet. Å følge denne prosessen er 
utrolig spennende. For lærere i 
Norge er dette kjent undervisning, 
noe vi har tatt med oss på våre   
lærerkurs i Nairobi.  Det er derfor 
veldig moro når våre lærere i slum-
men oppdager at de er mer skolert i 
møte med denne reformen enn   

lærerne i den offentlige skolen. Vi gle-
der oss til å følge denne reformen vi-
dere gjennom lærerkurs og oppføl-
ging av de enkelte skolene.  

Reformen har også stilt oss overfor 
mange nye økonomiske utfordringer. 
Det er strengere krav til skolebyg-
ninger og ikke minst til de sanitære 
forholdene. Dette er krav som kan 
være vanskelige og svært kostbare å 
etterkomme mange steder i slummen. 
Med de midlene vi nå har til rådighet 

trenger vi flere faste givere til sko-
learbeidet og mye forbønn. 

Bygger barnehage i Nairobi 

Diskusjon,  
refleksjon og 

aktivitet 

I samarbeid med barnehagekjeden Læ-
ringsverkstedet, skal barnehagebarn i 
Norge samle inn midler slik at vi kan byg-
ge og drive barnehagen CreaKid for 150 
barn midt i Kibera-slummen. 
Planleggingen og godkjenning av myn-
dighetene vil foreligge nå i august og da 
vil vi umiddelbart starte utbyggingen. 

 

Skolereform 2019 



 

 

22. mai til 5. juni var David Muturi og 
Ken Onywoki i Norge for å treffe venner 
og partnere av Noracta.  

Det ble en reise fra Mandal i sør til 
Trondhjem i nord, og fra Moster i vest til 
Oslo i øst. Her er litt av det Bømlo-nytt 
skrev. 

«Eg er her for å seia 
takk, sa David 
Muturi med 
spesiell 
adresse 
denne da-
gen til dei 
som arbei-
der ved 
miljøbutik-
ken. Talet på 
tre som er dyr-
ka fram frå frø og 
planta ut i sårbare 
område er 380 000. Denne 
skogplantinga er hoveddelen av eit 
konsept som er henta frå Hans Nilsen 
Hauge.»  

Fædrelandsvennen skriver litt mer 
generelt om arbeidet. «Lederen av 
stiftelsen i Nairobi, David Muturi, sier 
de får til å hjelpe stadig flere selv om 
det tilsynelatende virker håpløst.» 
Les hele reportasjene på 

www.noracta.no 

 

David og Ken 
fikk møte 

mange 
støttespil-
lere, gi-
vere og 
partnere 
disse da-

gene. Det 
ble også tid 

til skolebesøk 
og sosiale samling-

er. Det er alltid nyttig med 
slike besøk for å ha tid sammen til 
både formelle og uformelle samtaler.  

Ken og David i Norge 

Er du en av de som ikke helt forsto at Wangari Maathai fikk fredsprisen i 2004 
for sitt arbeid med treplanting i Afrika? Mange forsto ikke rekkevidden av dette 
arbeidet. Men gjennom Noractas og Plant et Tres arbeid ser vi hver dag viktig-
heten av treplantingen. Med økende fokus på klimaendringer og konsekvensen 
av avskogingen blir dette arbeidet bare viktigere. Som David Muturi uttalte til 
Bømlo-nytt: «Andre stader i verda er klimaforandring ein diskusjon. Hos oss i 
Kenya betyr det død.» Skogplanting er med å stoppe jorderosjonen gjennom at 
røttene binder jorda og vannet trekker ned i grunnen og ikke flyter oppå i regnti-
dene. Trærne gir skygge der det er mulig å dyrke grønnsaker og dyrefor. Det 
kan være vanskelig å fatte viktigheten av trær for oss som bor i et land som 
nesten gror igjen av trær, men da er det viktig også å huske at mange steder i 
Kenya er det fortsatt ved eller trekull som er eneste kokemulighet i hverdagen. 

Treplanting i Kenya 

http://www.noracta.no


 

 

Følg oss på hjemmesiden og FB 

 

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 

Bli fast giver? 
Noractas arbeid er i stor og gledelig vekst!  
At arbeidet nå vokser ut av Nairobi og inn i 
9 andre fylker, er mer enn vi hadde ventet. 
Det gir også gode grunner for fortsatt gi-
vertjeneste. Kanskje noen også har mulig-
het til å øke sin givertjeneste? 
Men vi trenger også nye givere. Kjenner 
du noen du kan utfordre eller spørre oss 
om å utfordre? Den oppgaven tar vi gjer-
ne. 
 
• På skolesektoren kan vi nå gjøre mye 

mer. Vi har skoler som står i kø for å få 
læreropplæring. Flere skoler trenger  

      bygningsmessige oppjusteringer.  
• Vi har en medarbeider som har skaffet 

et flott tomteområde i Kibera, men 
som trenger hjelp til å bygge en enkel 
skole. 

• Vi trenger en ny bil, da den gamle er i 
ferd med å bli kjørt ned. 

 
Det er nå enkelt å signere fast  

giveravtale på vår hjemmeside. 
www.noracta.no  

 


