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Gir opplæring til skolebarn i Kibera-slummen
Barna lærer seg også å bruke nettbrett på læringssenteret.  ALLE FOTO: PRIVAT  

Kaputei Hauge Skole I Kadiado åpner 
etter ferie i august med demonstra-
sjon av hygiene med håndvask, i såpe 
og vann.

Bygget læringssenter
Læringssenteret kostet nærme-
re en million kroner å bygge og 
ble bygget på 2,5 måneder. Iføl-
ge de Presno er det usedvanlig 
raskt til å være i Kenya.

– Det er 120 barn innom en 
time per dag i leselabben og 
mattelabben, i alt 600 barn per 
uke. Barna får en ny sjanse og de 
svakeste som ikke knekker lese-
koden i klasseundervisningen, 
de gjør det i labben. Forskjellen 
på de som kan og ikke kan lese 
og skrive er som natt og dag når 
du vokser opp i Kibera. I dette 
område har du liten sjanse i li-
vet hvis du ikke kan lese, skrive 
og regne.

– Det er viktig for oss å få med 

foreldrene på laget, og da vi kal-
te inn til foreldremøte hadde vi 
23 på listen, men det kom 37 
mødre og fedre. Vanligvis liker 
de ikke foreldremøter, fordi det 
blir spørsmål om skolepengene 
de ikke har betalt. Men siden vi 
opererer som en støtte til de en-
kle og ofte skrøpelige skolene i 
området, betaler ikke foreldrene 
for dette. Det er vårt bidrag til 
lokalsamfunnet i Kibera.

Øistein de Presno er i dag 74 
år og egentlig pensjonist, men 
sier han har omtrent like stor 
arbeidskapasitet som da han var 
yrkesaktiv.

– Vi jobber også med å lage 
en læringslab for ungdom, for 
innovasjon, kreativ tenkning 

og entreprenørskap, som skal 
gi dem økt økonomisk forståelse 
og mulighet til å starte egen for-
retningsvirksomhet på sikt, sier 
han. Det er egentlig deres eneste 
sjanse, sier han.

Støtter Kibera
Læringsverkstedets barneha-
ger har fokus på «barn hjelper 
barn», også barn i andre land.

– Vi har valgt Kibera i Kenya 
som en av våre prosjekter som 
vi oppfordrer barnehagene til å 
samle inn penger til. Våre inn-
samlede midler blir brukt på å 
drifte CreaKids Learning Cen-
tre, sier direktør for Lærings-
verkstedet, Trude Sydtangen.

Hun sier at de virkelig at hjel-

pen både kommer fram til de 
som trenger det og at vi utgjør 
en forskjell. 

– Vi har sagt vi vil støtte drif-
ten fem år fram i tid. Det gjør 
vi gjennom innsamlede midler 
som skjer via ulike aktiviteter i 
barnehagen, ikke barnehagens 
driftstilskudd, legger hun til.
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❞Målet er å samle 
inn 600.000 kro-

ner til lærebøker 
og opplæring av 
lærere og annen 

støtte til de omlig-
gende skolene. 

Øistein Garcia de Presno

Øistein Garcia de Presno har et 
bankende hjerte for Kenya og brenner 
for å hjelpe barna i Kibera-slummen.

Barn fra en naboskole er på vei til Crea 
Kids Learning Centre.


