Verksamhetsberättelse 2017

Voi projektet – hjälp till föräldralösa barn i Kenya
KENYA EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH
VOI LUTHERAN MISSION
VOI PROJECT, ORPHAN PROGRAMME
ORPHAN PROGRAMME REPORT FOR 2017.
INTRODUCTION
Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do
not give up. (Galatians 6:9)

Main Goal: To strengthen orphans identity through secure their basic and special needs and
support them with education to give them a safe and hopeful future.
This year the programme has 61 orphans (30 Girls and 31 Boys) their ages are between 6
years to 24 years.
They are in different education level as follows
College – 2
Secondary – 5
Primary – 47
Nursery – 4
Vocational training – 2
We had 5 orphans who did their primary national examination (KCPE); Hope Malemba,
Gladness Samba, Pascal Mambea, Everline Samba and Mwanduri Chome.
We also had 1 who did Secondary National Examination (KCSE); Elina Mghoi.
Those who were in vocational training also did their final examination; Joyce Salma (Dress
making) and Paul Katungwa (Mechanic). As for now Beatrice Waleghwa she started her
masters on August in Sweden, Tabu Chome completed her course last year and now she is
working as a dress maker at Voi town, Margaret Mwarambe did a course of computer training
after finishing secondary school and she got married.
On November we lost one child (Onesmus Mutunga) of 14 years old through accident, he was
in class 5 at Kisimenyi.
Carlos Mwaro still gets full support from the programme after completing class eight last year
in school of special children.

ACTIVITIES DONE THIS YEAR
Metal box
The programme provided all orphans with metal box in order to keep their clothes clean and
safe instead of hanging them on cloth line and other stuffs such as documents.

Mattresses
Through the Home Based Cares who plays big role in the programme identified some orphans
who were in need of mattress and we bought for them so as to create a good environment of
hope and love in the family.
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School uniforms and text books
The new orphans who joined programme last year got school uniforms and some
whose uniforms were in bad situation in order to keep them smart like other children. The
programme also add text books in order to make sure every child has enough text books that
they can use during their studies for better performance.

Seminars
The programme had different seminars at Lutheran guest house Voi
On March we had a Home Based Cares seminar and they were taught about the skills to use in
order to make their work be great.
On April and August programme conducted orphans seminar whereby they were taught on
behaviour change, discipline, life skills and counselling, we also gave presents for those who
performed well in their exams to motivate them in the academic.
On November we had a guardian seminar on which they were taught about their duties to
children and on how to plan and manage business.

Relief food
For the past consecutive years the country has been experiencing drought and famine so this
year the programme distributed relief food to orphans and their families on the month of May
and September because some they were not able to get even a meal for one day.

House construction
This year the programme build a three room house for Joshua Kodi a child in Voi area
because the house they were living was in a very bad state and it was opened on October. The
second house for Carlos Mwaro is being build it be completed by early January.

Home visits
We were blessed with visitors from Sweden and they had an opportunity to have home visit to
some orphans and had a wonderful moment with children and their families.

Guardians
A part from taking care of orphans the programme also make sure the guardians have some
projects they do together at least once per month and exchange ideas so that they can earn
something for living. Such projects are table banking, merry go round, making of liquid soap
and kitchen garden.

Christmas Gift
Through the support programme gets from our sponsors, friends and well wishers, we gave
Christmas food package to every orphan and their families which consists of 1bale of Maize
flour, 12kgs of Wheat flour, 10kgs of Rice, 5kgs of Rice, Washing powder, Bar soap, Tea
Leaves, Salt and Lollipops. They were very happy and thankful for the Christmas package.

CHALLENGES 2018
1. Some family issues of misunderstanding to each other affect the psychology of children
which leads to poor performance at school.
2. Guardians don’t have more time of talking to their children in order to know their weakness
and challenges they are passing through.
3. Famine has affected some of guardian projects like kitchen garden.
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PLANS FOR 2018
1. To buy mattresses and mosquito nets for 15 orphans who are living in bad situation in
May.
2. To buy School uniform for those who are joining secondary schools and for those whose
uniforms are small and bad condition in February.
3. To conduct Orphan seminar in April and Educational Trip on August
4. To conduct Guardian projects.
5. To buy printed T-shirts for orphans to be used during occasions and trip these is to make
the project to be known widely.
6. To Increase 5 new orphans in order to maintain the number of 65 orphans.
7. Buying of text books to orphans in March.
8. Computer training for form 4 leavers in February.
9. To have an occasion of VCT and HIV test to orphans, guardians and community.

Vote of thanks
On behalf of the orphan programme, we would like to thank our donors, sponsors, well
wishers, KELC Head Office, Voi Lutheran Mission and Home Based Cares for all their
efforts towards the succession of project by changing lives and giving hope to orphans.
Wishing all a prosperous New Year 2018
God bless.
Yours in service
Thomas Mwakesi
Asst. Co-ordinator Voi Project, Orphan programme
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Ulricehamn och Voiprojektet 2017
De föräldralösa barnen
Som Thomas berättar i sin verksamhetsberättelse här ovan har det även under 2017 gjorts många
betydelsefulla insatser för de 61 föräldralösa barnen som är inskrivna i programmet/projektet.
Madrasser och metallboxar (används som garderob) har köpts in till de barn som hade behov av det.
Skoluniformer köptes in och delades ut till alla barn i början av året, det köptes också in skolböcker till
de barn som går i skolan. Extra skolundervisning erbjöds, precis som föregående år till de barn som
behövde under skollovet i april med goda resultat.
Det har hållits seminarium för vårdnadshavarna på farmen. De har fått undervisning om hur de kan
hjälpa barnen på bästa sätt och starta småföretagande. Några av vårdnadshavarna har redan startat
upp småskaliga projekt såsom odling av köksväxter för att genom försäljning förbättra barnens livsvillkor
och samtidigt göra familjen mer självförsörjande. Vårdnadshavarna träffas minst 1ggr/månad i byn där
de bor för att utbyta idéer, de driver även vissa projekt tillsammans, Extra matpaket har delats ut till alla i
maj och september pga. torkan och i december fick barnen det sedvanliga julpaketet med mat.
I början av året var det ett seminarium på farmen för stödkvinnorna(home based care) där de gick
igenom hur rapporter ska skrivas, vilka uppgifter och ansvar de har gentemot barnen och deras
vårdnadshavare och hur de ska hjälpa till med svårigheter som barnen stöter på i livet. En dag var de
även i växthuset och hjälpte till där de gick igenom hur man förbereder jorden för att kunna odla växter.
I april och augusti var det barnens tur att komma till farmen för några dagar. Då pratades det om hur
man ska vara emot varandra, livskunskap och vikten av att sköta skolan. Det var mycket lek,
fotbollsspel, volleyboll och basket under dessa dagar. Det är alltid mycket glädje när barnen träffas och
har skoj tillsammans.
Under året har Joshua Kodi och hans mormor fått ett nytt hus som de kunde flytta in i under oktober.
Det har även börjat byggas ett hus åt Carlos Mwaro som kommer bli färdigt under januari.
Utbildning är viktigt för att säkra barnens framtid. Av denna anledning lägger projektet stor vikt vid att
stödja såväl studier som praktisk utbildning.
Tabu Chome, ett av barnen i projektet, har nu slutat skolan och projektet har hjälpt henne med en
sykurs. Nu har hon startat en syatelje i liten i Voi.
Elina Mghoi examinireades i december och väntar nu på sina resultat från secondary school för att
sedan bestämma vad hon ska göra härnäst.
Margaret Mwarambe slutade skolan under 2017 och gick sedan i datakurs. Hon har nu gift sig och de
väntar sitt första barn tillsammans.
Beatrice Waleghwa studerar just nu på Linnéuniversitetet i Kalmar där hon ska läsa en master i turism
och hållbarhet under 2 år. Detta finansieras med hjälp av stipendium och en grupp här i Sverige som
har samlat in pengar.
I mars fick vi ett tråkigt besked att Voiprojektet förlorat en vårdnadshavare, Paul Kutungwa´s mormor
som hade drabbats av njursvikt. Hon uppsökte sjukhuset men då var det försent.
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Under hösten nåddes vi av ännu ett tråkigt besked att projektet har förlorat ett barn som förolyckats
hemma så att hans liv inte gick att rädda.. Det var 14 åriga Onesemus Mutunga från byn Kisimeny som
fick en vattentank över sig som rasade när hans morbror och kusin höll på att fylla den.
Stödföreningen Kirikou från skåne har sponsrat barnen med fler solcellslampor.
Flera aktiviteter har, precis som tidigare år, anordnats här hemma i Ulricehamn för att uppmärksamma
voiprojektet och samla in pengar till förmån för de föräldralösa barnen.
Ett antal resor har gjorts under året från Ulricehamn med besök i projektet.
I början av året beslutade sig Jan-Åke Thorell, som är grundare av Voiprojektet, för att lämna
styrgruppen då det under en tid varit brist på förtroende mellan honom och kyrkoledningen i Voi och
Nairobi. Vi är väldigt tacksamma för allt som Jan-Åke har gjort under dessa år för att utveckla och driva
Voiprojektet fram till vad det är idag.
Farmen - Gästhuset
Antalet gästnätter har minskat under året och driften av gästhuset beräknas inte att ge något överskott
under 2017.
De föräldralösa barnen, vårdnadshavarna och "home-base-care" har haft flera samlingar för
undervisning och lek. De bor och äter då på gästhuset utan någon kostnad för projektet eller dem.
Bibelskolan som stöds av EFS i Ängelholm har hyrt in sig i lokalerna både för boende och undervisning
under hela året.
Projektgruppen i Ulricehamn, som har arbetat för utvecklingen av farmen/gästhuset, valde tyvärr också
att kliva av i början av året i samband med att Jan-Åke lämnade styrgruppen. Jan-Åke var ledare även
av denna grupp som var en stor del av Voi-projektet de senare åren. Vi önskar också här passa på att
tacka projektgruppen för deras stora och viktiga arbete.
Insamlingar/aktiviteter 2017
Bogesundsskolans marknadskväll den 21 mars
Voiarmband – elever på Stenbocksskolan hjälpte till att pärla armband med tre bokstavspärlor – voi.
Armbanden har sedan sålts vid lite olika tillfällen för 50 kronor/styck
Rurh och Knut säljer vatten på stan för att samla in pengar till extra mat till barnen i projektet pga.
torkan
Julkonsert 10/12 – för nionde året anordnade Frida Johansson en julkonsert, till förmån för Voiprojektet,
i Ulricehamns kyrka tillsammans med sina vänner. Och som vanligt var det en fantastiskt stämningsfull
och välbesökt konsert!
Jul på stan – 16-23/12 stod Voiprojektet på stan och sålde bl.a. presentkort på kycklingar/höns och
matpaket.
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Gåvoredovisning 2017
Voi-kontot – gåvor för omkostnader till de föräldralösa barnen: 325 867 kr
Bygg-kontot – gåvor/sponsring för finansiering av utbyggnaden av Farmen: 118 231 kr
Sammanlagt har fantastiska 444 099 kr skänkts till förmån för Voiprojektet under 2017
Pantbössan på ICA-tornet har under året inbringat 21 307kr
Fadderbarnverksamheten har inbringat 178 040 kr
Bogesundsskolan skänkte 30 000 kronor från sin marknadskväll
Fridas julkonsert till förmån för Voiprojektet 14 945 kr.
Försäljning av hönor och matpaket 16 100kr kr
En detaljerad förteckning över gåvor/sponsring återfinns på hemsidan www.voiprojektet.se
Ett stort tack till alla givare och engagerade.
Tillsammans gör vi skillnad!
Ulricehamn 180123
Styrgruppen för Voiprojektet
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