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Foreningen Hjelp til Selvhjelp i Afrika startet et prosjekt ved Katulani Secondary  
School i Kitui i Kenya i 2009. Prosjektet startet med bygging av grisehus, oppdrett  
av gris og senere bygging av et biogassanlegg for gass til kjøkkenet ved skolen.  
Gassen skal produseres av grisemøkka. I disse dager sluttføres arbeidet med 
vannanlegget som sikrer at Katulani får jevn tilførsel av rent vann.

Vi har besøkt skolen og det er en grønn oase i det ellers så knusktørre landskapet. Første 
gangen vi besøkte skolen var området for grisehuset og biogassanlegget et tørt jorde. Vi 
fortalte om planene og om hvordan området nedenfor kunne vannes og gjødsles med 
bioresten fra anlegget og skape grunnlag for matproduksjon.

Nedenfor biogassanlegget har skolen bygget en fiskedam for oppdrett av Tilapia. Fisken 
spiser alger som fores med bioresten fra biogassanlegget. Fisken vokser raskt og dette 
er en meget bærekraftig matproduksjon. Det er et landsomfattende prosjekt å bygge 
mer enn 10000 fiskedammer.

Nedenfor fiskedammen ligger 
grønnsakshagen. Her produseres tomater, 
mais, bananer, kål, mango, pasjonsfrukt og 
mye annet. Av alle ting er det 
historielæreren som er primus motor i hagen. 
De har bygget et dråpevanningsanlegg så det 
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er svært lite vann som brukes i produksjonen. Med vann og gjødsel er de helt uavhengige 
av regnsesongen og de kan produsere året rundt.

Biogassanlegget gir fortsatt for lite gass men det 
skyldes at griseproduksjonen ikke er på topp enda. 
Willy skal foreta noen modifiseringer på 
gassledningen så vi får drenert ut kondensvannet.

I grisehuset er det 4 gravide purker og fra 
september og utover kommer det nye grisunger. 
De har nettopp levert griser til slakting så det var 
ikke mange igjen nå. Napoleon har fått sin etterfølger, Bonaparte og Doris skal ha sitt 
siste kull.

Rektor Fred Muia har vært en god støttespiller for oss og han har selv vært en pådriver 
for å videreutvikle skolen den tiden han har vært der. I Kenya blir en rektor flyttet til en 
ny skole etter 3-5 år. Fred har ikke fått noe flyttevarsel enda, så vi håper han får bli 
noen år til. 
Det er mange som kommer til skolen for å lære. Andre skoler og andre 
bistandsorganisasjoner. Vi i Hjelp til selvhjelp i Afrika er svært glade for at andre vil 
prøve seg på det samme som vi har gjennomført på Katulani Secondary School, og vi håper 
de vil lykkes med sitt arbeide.

Vannanlegget er nesten ferdig. Skolen forsynes med vann fra brønnen allerede. Det 
gjenstår å få på plass lagertanken på 20 m3 som Minestery of Water and Irrigation skal 
bidra med. Vi har tillatelse til å pumpe opp 20 000 l i døgnet fra den 170 m dype brønnen.

Volontørene våre, Kristin Orset, Linn Brandsvoll og Ingrid Vee har vært i Kitui i en uke og 
har allerede fått til en hel del. De er i gang med å kartlegge hoteller, spisesteder og 
andre turistattraksjoner i området. De arbeider fra tidlig morgen til sene kvelden. Som 
lokalkjent guide og sjåfør har de Sam og som hushjelp har de Benina. De skal lage en 
nettside for Kitui som turistattraksjon. Du kan følge dem på bloggen, linken finner du på 
www.selvhjelpiafrika.org . De er avhengige av solstrøm et mobilt bredbånd (236,8 kbs på 
gode dager) så det ikke sikkert det kommer noe hver dag, men følg med.
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Gjestehuset på Flamingo Lodge er nesten ferdig og er tatt i bruk. Snekkeren har vært 
her i flere dager for å liste. Det tar tid, men med den redskapen han har så er det ikke 

annet å vente. Vi håper å kunne ta i mot gjester her og 
de vil få nært møte med den afrikanske hverdagen. 
Nabolaget består stort sett av jordhytter med stråtak, 
og levesettet her er svært enkelt. 

Kirsten, 
Tove, Daniel og Petronilla har sittet i flere 
dager for å avstemme regnskapene for 
Flamingo safari og Hjelp til selvhjelp. Det 
er mange små og store bilag som skal føres 
korrekt før alt stemmer. Vi gjorde dette 
arbeidet på Scripture Mission i Nairobi for 
der har de stabilt internett og stabil strømforsyning. Den ene dagen gikk aggregatet på 
SM nesten hele dagen.

På veien fra Nairobi til Kitui var vi i innom i Kitengela og så etter 
nytt kontor for Flamingo Safari og Hjelp til Selvhjelp i Afrika. Vi 
fant et passende lokale til en rimelig pris. I tillegg var det 
stabilt og bra internett og de har eget strømaggregat. Daniel og 
Petronilla får kortere vei til jobben og de vil reise mot rushet.
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Meaningful safari er et reisekonsept vi har startet sammen med Flamingo safari. Det er 
tradisjonell safari der en også opplever bistandsarbeide på nært hold og blir kjent med 
den afrikanske kultur og levemåte. 

Vi har blant annet et samarbeide med et gatebarnprosjekt i Kawangware-slummen i 
Nairobi. Noen av disse gatebarna har startet et band som kommer til Norge i regi av NLM 
(Norsk Luthersk Misjonssamband). 13. august 2011 vil de holde konsert hjemme hos oss i 
Ski. Bandet heter The Conquerors.

Vi ønsker alle våre støttespillere en fortsatt god sommer.

Kirsten, Helge, Ingrid, Linn, Tove, Kristin og Johannes

Vil du være med og støtte prosjektene? Kontonummer 2801 19 29151
Eller kanskje du har lyst å være med på Safari? Du finner oversikt over turene våre på 
hjemmesiden. 
Les mer på vår hjemmeside www.selvhjelpiafrika.org 

Følg oss på 

post@selvhjelpiafrika.org  

Vil du bidra med din grasrotandel?

FORENINGEN FOR HJELP TIL SELVHJELP I AFRIKA 
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