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Lindesnes

Elever fra Seed School poserer for et bilde på sitt første besøk til matte labben i
CreaKids Learning Centre i Kibera. Lucy og Margret på hver side er lærere på
labben.

Rektor Angela Nduku Nzomo ønsker elevene velkommen til Kaputei Hauge Skole i
Kadiado.

Malingen er fullført på CreaKids Learning Centre.

Barna lærer seg også å bruke nettbrett på læringssenteret. 

Gir opplæring til skolebarn i K
Midt i slummen i Kibera får kenyanske
skolebarn lese- og matteopplæring
gjennom CreaKids Learning Center.
Mandalitten Øistein Garcia de Presno
har nå et mål om å samle inn 600.000
kroner til prosjektet.
– 150 millioner barn verden over
har mistet en eller begge foreldrene sine. 4 millioner av disse
barna bor i Kenya, og det er disse
jeg har et hjerte for å hjelpe. Gud
har gitt meg et kall til dette. De
foreldreløse barna er de svakes-

te, sier Øistein Garcia de Presno
fra Mandal, som er daglig leder
i Noracta.
Han har jobbet en årrekke i
Strømmestiftelsen, og har et
bankende hjerte for Kenya. De
siste 30 årene har han vært der

opp til fire ganger i året, og han
jobber nå med et utviklingsprosjekt i Kibera i Kenya, Afrikas
største slum.
Noracta står blant annet bak
CreaKids Learning Centre i Kibera. Her gis det lese- og matteopplæring til hundrevis av barn
i Kibera-slummen, men de støtter også skoler i andre lignende
områder i Kenya. Senteret har
avtale med åtte lokale skoler.
– Det begynte med tanken om
en barnehage gjennom Læringsverkstedet, men det har utviklet
seg til å bli læringssenteret Crea
Kids Learning Center. Her lærer
barna å lese, skrive og regne, på
moderne nettbrett med selvforklarende apper, sier de Presno.

Samler inn penger

Nå jobber de Presno med å samle
inn penger til drift av senteret.
Han selger julepakker med kaffe, sjokolade og nøtter. Målet er
å selge 2000 pakker.
– Jeg har på en måte min egen
julemesse og målet er å samle
inn 600.000 kroner til lærebøker og opplæring av lærere og
annen støtte til de omliggende
skolene. Det er 200 av dem. Vi
har også sikret fem års drift av
læringssenteret siden barn fra
Læringsverkstedets barnehager og bedriften Cemo vil betale
omkostningene av driften i fem
år, sier de Presno.
Han har også bygget opp et
nettverk av menigheter i sår-

bare områder som blant annet
hjelper foreldreløse barn og
aleneforeldre etter haugianske
verdier. Han motiverer 1300 små
menigheter til å se barna slik at
de får ta del i menighetens aktiviteter så de kan få tilgang på
mat, drikke, helsehjelp og tak
over hodet, for å overleve.
– Jesus utfordrer oss: «Det
dere gjorde mot en av disse mine
minste, gjorde dere mot meg».
Noracta driver utviklingsarbeid etter en modell Hans Nielsen Hauge brukte for 200 år siden i Norge, og gir sårbare barn
i slummen muligheten til å få et
bedre liv. Vi driver også læringssenteret etter haugianske ideer,
sier han videre.

