Verksamhetsberättelse 2018

Voi projektet – hjälp till föräldralösa barn i Kenya
KENYA EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH
VOI LUTHERAN MISSION
VOI PROJECT, ORPHAN PROGRAMME
ORPHAN PROGRAMME REPORT FOR 2018.
Introduction
For I know the plans I have for you, declares the LORD, plans to prosper you and not to harm
you, plans to give you hope and future. (Jeremiah 29:11)
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.
The programme has a total of 60 orphans, 33 boys and 27 girls they are between the age of 6
– 23 years who are living with their relatives in different congregational areas in Voi sub
county, the areas are Voi, Mgeno, Maungu, Kisimenyi, Ngambenyi and Wangala.
The programme has 5 Home Based Cares who assist the orphans and guardians at grass root
level.
The orphans are in different level on education. We have 1 orphan in college, 4 in secondary
school, 50 in primary school, 3 in vocational training and 2 at home.
This year the programme had 1 orphan who did national exam in secondary school (Evaline
Mbithe) and 10 orphans who did their national exams of class eight.
We had 4 orphans who completed their courses end of last year they are now working in
different work place according to their profession. (Dress making, mechanic and food &
beverage)
The programme also had 3 orphans who did short courses this year and they have now
completed and are working in different place according to their professions. Evaline SambaHair dresser, Gladness Samba – Dress making and Pascal Mambea – Welding.
Moses Mrata also completed his course in collage as a teacher and he is now working at one
of the school in Garissa and we really thank God for our children.
On 8thDecember 2018 we lost one of the orphan (Mutiso Kanyiva)16yrs old, he became sick
and programme took him to the hospital and admitted for two weeks but he did not make it
because he had meningitis problem. It is a great loss because he was among the children who
did the final exam of class eight and performed well.
Activities Done
Through the help of home based cares and office staffs, the programme did the following
activities:
School Uniforms/Fees
One of the main key in the programme is to ensure orphans gets education. The programme
bought new school uniforms to all orphans because there are those who went to different
schools others have grown big and some are worn out. The programme also pays school fees
fully for secondary students.
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Medical And Monthly Food Support
The programme makes sure that every child has good health through medical treatments and
also provides food support every month to four families who cannot afford one meal a day
and for those who are below 10year and with HIV+ they get nutritional porridge flour in order
to make them healthy.
Home visits
On March and November we had our friends and sponsors from Ulricehamn, Sweden who
came to Voi. We had home visit to some orphans, it helps the sponsors to know where the
orphan lives with their relatives and also share the experiences. They had a good time with
children and their families.
Orphan Retreat And Food Package For Easter Holiday
The programme gathered orphans at Voi Lutheran guest house for 3days retreat during
Easter holiday. The orphans had a lot of fun and wonderful moments with each other by
playing and interacting with our friends from Sweden. They also received small gifts and tshirts.
The
programme gave Easter food package to orphans and their families in order to celebrate with
others. The package consists of maize flour, wheat flour, cooking oil, beans and salt. The
families were happy after they received the gift for Easter.
VCT Seminar and HIV/AIDS Testing Activity
The programme conducted seminars to guardians and orphans in different congregational
areas and the purpose was to create the awareness on HIV/AIDS and having a VCT for them to
know their status. The activity was successful done to all orphans, guardians, church members
and friends.
Orphan Educational Trip
During August holiday the orphans had a tour to Mombasa where they visited Fort Jesus and
Haller Park. They were able to learn about the history in museum and so different wild
animals and reptiles among other things like ocean and new places. The trip was fantastic and
the orphans were very happy.
Food Package
Though country experienced a lot rain, Voi and its surroundings had little rains which made
farmers to have poor harvest the programme distributed food to orphans and their families
during August holiday because most of the families cannot afford to have at least two meals
per day for children during their holiday. Each child got 1 bale of maize flour, cooking oil,
washing powder, bathing soap and tooth paste. The families were very happy for the support.
Wishing all a prosperous New Year 2019
God bless.
Yours in service
Thomas Mwakesi
Co-ordinator Voi Project, Orphan programme
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Ulricehamn och Voiprojektet 2018
De föräldralösa barnen
Som Thomas berättar i sin verksamhetsberättelse här ovan har det även under 2018 gjorts många
betydelsefulla insatser för de drygt 60 föräldralösa barnen som är inskrivna i programmet/projektet.
I början av året köptes det in skoluniformer till alla barnen i projektet som går i skolan. Det är viktigt att
se till att barnen får någon form av utbildning för att på så sätt säkra deras framtid innan de lämnar
programmet. Det kan vara en akademisk eller en praktisk utbildning, såsom skräddare, bilmekaniker,
kock eller hårfrisör.
I januari kunde Carlos Mwaro flytta in i sitt lilla hus som projektet har byggt åt henne. Det var en
glädjens dag.
I mars var barnen på gästhuset under 3 dagar, där de hade seminarium, spelade fotboll, lekte och de
äldre ungdomarna utbytte erfarenheter med ungdomar från Ulricehamn som då var på besök.
Fantastiska dagar som är betydelsefulla och som barnen minns länge.
Vårdnadshavarna träffas tillsammans med hjälpkvinnorna regelbundet ute i byarna en gång per månad
där de utbyter erfarenheter och idéer om hur man kan hjälpa barnen på bästa sätt. De driver även små
inkomstbringande projekt tillsammans.
Extra matpaket har delats ut till alla i augusti pga. torkan. I år fick även alla ett matpaket till påsk och i
december fick barnen det sedvanliga julpaketet med mat.
Under juli och augusti har det hållits seminarium i alla 6 byar för barnen, deras vårdnadshavare och
församlingsmedlemmar kring ämnet HIV/AIDS. Då fanns det även möjlighet för de som ville veta sin
status, om man är HIV positiv eller negativ, att testa sig. Svaret på testet får de bara själva ta del av. Det
var många som valde att testa sig. Under 2019 kommer man följa upp dessa seminarier och tester
genom att bl. a starta självhjälps- och stödgrupper för de som testades positiva.
I augusti innan skolstart åkte barnen på utflykt till Mombasa över dagen, där de besökte Fort Jesus och
en park med djur. De lärde sig en del om Kenyas historia i museet. I djurparken fick de lära sig olika
saker om de vilda djuren som förekommer i Kenya.
Det är några av barnen i programmet som nu har gått en praktisk utbildning och blivit färdiga, Paul
Kitheka Katungwa har blivit bilmekaniker och jobbar på en verkstad i Mombasa, Amina Awasi jobbar i
en restaurang nära där hon bor, Everline Samba jobbar på en salong i Voi. Moses Mrata är färdig lärare
och jobbar i Garissa i väntan på sin avslutningsceremoni som troligtvis kommer hållas under 2019. Alla
är väldigt tacksamma över de utbildningar som projektet har hjälpt till med att bekosta.
I november genomfördes den 3:e fadderresan som arrangerats av Voiprojektet. 16 personer tog
chansen att få komma till Voi med omnejd. 25 av de barn som är inskrivna i programmet fick hembesök.
I december fick vi ett tråkigt besked att projektet har förlorat ett barn. Det var 16 åriga Mutiso Kanyiva
från byn Kisimenyi som insjuknat och dött på sjukhuset av sviterna från HIV/AIDS. Han blev redan sjuk i
början av november och tillbringade då 18 dagar på sjukhuset där han återfick krafterna och kunde
komma hem några veckor innan han blev sämre igen och fick uppsöka sjukhuset igen. Hans syster var
med honom på sjukhuset när han dog.
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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.
Farmen - Gästhuset
Gästhuset drivs av den Evangeliska Lutherska Kyrkan i Kenya
De föräldralösa barnen har varit 2 gånger på gästhuset under året. De bor och äter då gratis där.
Bibelskolan som stöds av EFS i Ängelholm har hyrt in sig i lokalerna både för boende och undervisning
under hela året.
Det har gjorts vissa mindre renoveringar på gästhuset under året och det har köpts in stolar till
konferensrummet och även utomhusstolar.
Insamlingar/aktiviteter 2018
Bogesundsskolans internationella kväll 19 april, som under 13 år har samlat in ca 630 000kr
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
Julkonsert 9/12 – för tionde 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 – 15-23/12 stod Voiprojektet på stan och sålde bl.a. presentkort på kycklingar/höns,
skoluniformer och matpaket.
Gåvoredovisning 2018
Voi-kontot – gåvor för omkostnader till de föräldralösa barnen: 336 378 kr
Bygg-kontot – gåvor/sponsring för finansiering av utbyggnaden av Farmen: 83 502 kr
Sammanlagt har fantastiska 419 881 kr skänkts till förmån för Voiprojektet under 2018
Pantbössan på ICA-tornet har inbringat 12 031kr under året.
Fadderbarnverksamheten har inbringat 180 740 kr
Bogesundsskolan skänkte 30 000 kronor från sin internationella kväll till barnens utflykt i augusti.
Fridas julkonsert till förmån för Voiprojektet 25 361kr.
Försäljning av hönor, skoluniformer och matpaket 23 665 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 190130
Susanne Franzén
Voiprojektets styrgrupp
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