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Etter to minnerike uker i Afrika er vi nå tilbake til hverdagen og vinteren i Norge.
Kontrastene er store på alle vis, og det ble en brå overgang til vestlig finanskrise
og juleforberedelser i det overflodssamfunnet vi tross alt lever i.
Vi tilbrakte den ene uken på ARO-senteret utenfor Kisumu sørvest i Kenya like i
nærheten av Victoriasjøen. Senteret er drevet av Arc-Kenya som Linda arbeidet
for i flyktningleirene Dadab i ørkenområdet nordøst i Kenya. Der drev hun blant
annet med opplæring av lokale lærere og elever. Hun besøkte også ARO-senteret
og var svært begeistret for måten senteret ble drevet på.
Da vi etter Lindas død ble oppfordret til å starte et minnefond, valgte vi derfor å
støtte noen av de prosjektene som pågår der. Organisasjonen og senteret er lite
og oversiktlig, og vi kan derfor følge opp at midlene kommer fram og blir brukt til
det de er tiltenkt. Alternativet kunne vært å sende penger til Dadab, Darfur,
Kongo eller andre steder hvor behovet er umettelig, men vi ville da ikke hatt den
samme mulighet til personlig oppfølging og engasjement.
Givergleden har vært over all forventning og har resultert i NOK 400.000 til AROsenteret så langt. Midlene har først og fremst gått til bygging av ”Linda Village”
som består av 3 hus a 2 leiligheter. Hver leilighet har to rom med dobbelseng og
arbeidsbenk, bad, gang og terrasse.
Selv bodde vi i ”Lindas Cottage” forrest på bildet, som er bygget for Lindas
sparepenger. ”Singers House” og ”Åsenhallen” i midten er bygget for midler fra
medlemmer og venner av Song og Spelkorlaget av 8 mars & Søn. Det tredje
huset, ”Friendship House” og ”Undugu House” (vennskap på Luo) samt ”Od Kve”
(”Fredshuset”/leilighet nr.2 i Lindas Cottage) er bygget for bidrag fra
arbeidsgivere, kolleger, venner og familie.
ARO vil satse på øko-turisme, og leilighetene vil generere inntekter til senteret
ved at både besøkende og frivillige hjelpearbeidere må betale for å bo der.

Bilder fra den offisielle åpningen av ”Linda Village” på
http://www.arc-kenya.org/parser.php?page=lindaco

Vi hadde forøvrig fullt program hele uken og ble
vist rundt både på senteret, i landsbyen og i
distriktet for øvrig. Vi hilste på, og ble orientert
av, de ansvarlige for Change Agent-programmet,
den lokale helsestasjonen, det medisinske urteprogrammet, programmet for alternativ til vold,
helseprogrammet mot HIV/Aids, mikrofinans (med
besøk på rismarker og yatrofatre-(biodiesel)
produksjon , traktorutleie, geitefjøs, kjøkken og
ikke minst barneprogrammet hvor vi også deltok
på hjemmebesøk hos besteforeldre og andre slektninger barna
bodde hos. Det gjorde inntrykk å se leirhyttene med jordgolv og
oppholdsrom/soverom hvor stråmattene de sov på, var lagret på
takbjelkene om dagen og ”kjøkkenet” besto av ildsted for koking,
kokekar og utstyr plassert på golvet.
80 foreldreløse barn er foreløpig tilknyttet senteret, og
slektningene de bor hos får økonomisk og praktisk støtte og
oppfølging fra senteret for å ha mulighet til å ta seg av dem.
Hver lørdag er barna samlet på ARO-senteret for helsesjekk,
næringsrike måltider, sang, lek og praktisk opplæring i blant
annet dyrking av medisinske urter og andre nyttige vekster.
Denne lørdagen var det ”julaften” da vi kunne dele ut medbrakte
sko, klær, fotballdrakter fra Sunde IL, fotballer, penner
og ett søtt, rødt bringebærdrops til hver…..
Det
gjør inntrykk å se så stor glede over så lite!
Takket være minnefondet kan programmet nå økes til
100 barn mot tidligere 60. Det er kapasitet til 200, så
vi har fortsatt noe å strekke oss etter.
I tillegg er det behov for fortsatt støtte til Change
Agent programmet (forandringsagenter). Dette er den
viktigste og mest effektive form for
fattigdomsbekjempelse. Etter selv å ha opplevd mye
av det som var satt i gang av utdannede forbedringsagenter, er i hvert fall vi
overbevist om at dette er et prosjekt som er verdt å støtte.
Midt i sorgen over å ha mistet Linda, og påkjenningen rundt den pågående
rettsaken mot de ansvarlige for ulykken, har arbeidet med fondet gitt oss mye
glede og en bedre forståelse av Lindas engasjement. Vi har sett at midlene som
har kommet inn, virkelig gjør en forskjell, og er derfor fortsatt takknemlig for alle
små og store økonomiske bidrag til minnefondet og arbeidet ved ARO-senteret.
Med takk og julehilsen fra Lindas Minnefond
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