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Her finner foreldreløse barn ly 
 
Med mellom tre og fire millioner foreldreløse barn i Kenya 
var spørsmålet for Øistein Garcia de Presno enkelt: Hvordan 
finne barna? 

– Kona mi Helga mener nok at jeg nå burde trekke meg tilbake. Men det er virkelig ikke lett, 

sier Øistein Garcia de Presno. 

Han har en grunnleggende respekt for Helgas observasjoner og vurderinger, og han åpner for 

at Helga har rett. At nok er nok. Mannen er 77 år gammel, men reiseaktiviteten til Kenya har 

ikke gått særlig ned. Heller ikke pandemien stoppet ham. 

På egne bein 

Målet til de Presno er å sikre at livsverket i Kenya blir mest mulig bærekraftig. Prosjektet 

hans, særlig i to av verdens største slummer i hovedstaden Nairobi, skal nemlig på sikt kunne 

stå på egne bein. Særlig i Kibera har arbeidet kommet langt. Målet er å kunne bli trygg på at 

arbeidet vil gå videre uten hans egen tilstedeværelse. For den saks skyld: Uten andre 

velmenende eksperters hjelp. 

– Prosjektet har spredt seg til 29 av 47 fylker, eller «counties» i landet. Selvfølgelig burde jeg 

være fornøyd. Det har blitt en Haugiansk bevegelse i Kenya, sier de Presno. 

Fra nyttår vil 2000 ledere av små, fattige menigheter i 160 grupper samles for opplæring en 

lørdag i måneden. Ifølge de Presno har til sammen mer enn 8000 fått opplæring om Noractas 

ledestjerne, Hans Nielsen Hauge. Det skjer på dagsseminar i slumområdene og på 

landsbygda. Mer enn 2000 har i tillegg fått opplæring i å forstå familieøkonomi. 

De Presno startet «Noracta», en stiftelse som skulle drives av kun frivillige, uten å ha ansatte 

i Norge. Fra Noracta ble det etablert et nettverk i Kenya, «Håpets Bro», som består av 

pastorer i små menigheter i slumområdene og på landsbygda. Fra begynnelsen var det et 

absolutt premiss å følge en modell basert på Hans Nielsen Hauge. Modellen vektlegger 

kjærlighet til Gud og sin neste. Den legger også vekt på å skape en haugiansk utvikling for 

mennesker, for «Ånd og Hånd», også i områdene rundt menighetene. 

Slik blir de funnet 

Det var i 2015 at nettverket valgte å gjøre foreldreløse barn og barn i drift til hovedmålgruppe 

for det diakonale arbeidet. Søndagsskolene skulle få navnet Manga Bible Club Sunday 

schools. 

– Men hvordan skal vi finne de foreldreløse barna?, spurte én av deltakerne i en 

opplæringsgruppe. 



– Jeg vet ikke. Det er dere som kjenner kulturen og folket. Ikke jeg, sa de Presno. 

– Jeg vet hvordan vi skal finne dem, kom det fra én av de mannlige deltakerne.  

Han kunne fortelle at han en dag var på vei til søndagsskolen med den lille datteren sin. 

Datteren hadde stoppet opp foran menighetsbygget og gått bort til en jevnaldrende gategutt 

som gikk og vandret alene på en av slummens mange stier. 

– Datteren min visste at han ikke hadde noen familie og ba ham med på søndagsskolen. 

Gutten sa ja, og ble senere med hjem til familien min. Ryktet spredde seg, og på den måten 

fikk vi kontakt med en rekke foreldreløse barn, sa mannen. 

Det endte med at den lille gutten ble adoptert av mannens familie. Slik gikk det til at 

nettverket samlet seg om en felles visjon. Over en seksårs periode skulle menighetene 

prioritere å oppfordre barna i menighetene til å ta med seg sine venner til søndagsskolene i 

menighetene. En rekke av dem, helt eller delvis foreldreløse. 

Vokser raskt 

Stadig flere frivillige søndagsskolelærere kom til og de teller nå hele 900 som alle har fått 

opplæring i 50 forskjellige søndagsskoleopplegg som har materialisert seg i 

tegneserieformatet «Manga Messiah». Manga har sin bakgrunn i en helt særegen japansk 

tradisjon som omfatter grafiske noveller og tegneserier, og som nå også er tatt i bruk på det 

bibelske universet. 

Rundt 500 av 1300 små menigheter inviterer nå barn til Manga Bible Club Sunday schools så 

de kan få tilgang til mat, drikke, helsehjelp og kanskje også tak over hodet. 

I tillegg står Noracta etter solid støtte fra barn i det norske Læringsverkstedets barnehager og 

Cemo AS, bak det relativt nyetablerte CreaKids Learning- og Sports Centre i Kibera. Et 

velutstyrt senter der barna lærer å lese, skrive og regne ved hjelp av nettbrett med pedagogisk 

programvare. De spiller fotball og får gymnastikkundervisning. Hver uke brukes stedet nå av 

1225 barn og ungdommer. 

– Hvordan finansieres det hele? 

– Dette prosjektet er avhengig av støtte utenfra. Vi har en driftsavtale med Læringsverkstedet 

og Cemo Care som vil dekke driften i mange år fremover med rundt 500.000 kroner årlig. I 

tillegg har vi fått inn større beløp i form av gaver fra diverse givere. Så har jeg årlig min egen 

«julemesse» der jeg selger julepakker med kaffe, sjokolade og nøtter der alt uavkortet går 

med til å dekke driftskostnadene, sier de Presno. 

FAKTA 

Øistein Garcia de Presno 

Økonom, utdannet fra BI i 1971. 

Var økonomisekretær i Norges kristelige studentungdomslag.  



Var rektor på Hald Internasjonale senter i Mandal i ti år.  

Var generalsekretær i Strømmestiftelsen i 15 år.  

Siden 2007 har han arbeidet med ulike prosjekt. 

 

FAKTA 

Slumområdene 

2,5 millioner mennesker fordeler seg på Nairobis nærmere 200 bosettinger for «bostedsløse». 

De representerer 60 prosent av befolkningen i Nairobi, mens de arealmessig legger beslag på 

kun seks prosent. Kibera er den nest største slummen på det afrikanske kontinent. Også 

slumområdet Mathare i Nairobi er befolkningsmessig betydelig med anslått 500.000 

mennesker. 

Kilde: Wikipedia. 

 

 

 


