Verksamhetsberättelse 2016

Voi projektet – hjälp till föräldralösa barn i Kenya
KENYA EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH
VOI LUTHERAN MISSION
VOI PROJECT, ORPHAN PROGRAMME
ORPHAN PROGRAMME REPORT FOR 2016.
INTRODUCTION

This service that you perform is not only supplying the needs of God’s people but is also
overflowing in many expressions of thanks to God. ( 2nd Corinthians 9:12)
Voi project, orphan programme has a total of 65 orphans in which 32 are girls and 33
boys who live with their guardians or close relatives i.e aunt, uncle, sister, brother,
grandmother e.t.c.
The programme has 5 home based care volunteers who help orphans, guardians and
their families in their congregational areas. Our areas of operations are Voi, Mgeno,
Maungu, Wangala, Kisimenyi and Ngambenyi.
Currently, the orphans we are assisting are between the ages of 5 – 23 years and
academic wise they are as follows:- University -1, College -2, Secondary school -5,
Vocational training -3, Primary school – 49, Nursery school – 5.
This year there are some orphans who have completed different levels of education as
follows:- University - Beatrice, Vocational Training - Tabu, Secondary – Margaret and
Primary School – Florah, David and Carlos.
On October we lost one orphan of Ngambenyi area Joyce Nzali who was HIV + at the age
of 14 years
Activities done this year
This year the programme able to do the following
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bought school uniforms
Home based care seminar

Guardians seminar at their congregational areas
Extra academic tuition and Orphan seminar
Relief food
Orphan educational Trip
Text books to orphans
New orphans
Christmas gift

SHOOL UNIFORMS

In January, the programme was able to buy school uniforms for all orphans and through
the help of home based cares we distributed them. The school uniforms that they had
were old and torn.
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HOME BASED CARES SEMINAR
The home based cares in the programme are important people who help orphans,
guardians and their families in the grass root and they also help in implementing orphan
programme plans. The programme and conducted a seminar where they acquire
knowledge on report writing, duties/responsibilities of home based care and how to be
an effective and efficient.
GUARDIAN SEMINAR
This year, the programme planned to do guardians seminars at their congregational
areas and we managed to conduct in Ngambenyi. Kisimenyi, Wangala, Mgeno and Voi
area.
During these seminars they were taught about Cleanliness, Hygiene and sanitation,
Nutrition and Good health, Children rights, Role of parents to children, Small business
and Financial management.
The church congregants were also visited in the guardians’ seminar. Through this
empowerment the guardian with improve their way of life.
On November we gathered all guardians at guest house for evaluation seminar and they
had a session on green house and they were taught on how to plant and manage plants
in green house.
EXTRA ACADEMIC TUITION AND ORPHAN SEMINAR
The main of the project is to provide orphans with quality education. Education in the
public sector is low because of overcrowding of children in schools, inadequate teachers
and lack of text books in some schools. Through the cooperation with home based cares
and guardians the programme was able to conduct extra academic tuition in order to
boost their academic performance. It’s really helping the orphans in their education.
In April, the programme gathered all orphans at voi Lutheran guest house for 2 days
seminar. During the seminar they were taught about behaviour change and had
counselling session. At the same time the orphans had good time to bond, talk and play
and eat together. Orphans always have when great time at the guest house.
RELIEF FOOD
Voi and its surroundings have been experiencing drought due to lack of adequate rainfall
for 3 years continuously thus cause life to be hard to the orphans and their families and
destroying their main source of livelihood that is farming. In May, the programme gave
all orphans relief food i.e maize flour, wheat flour, cooking oil, beans, sugar, tea leaves
among other things.
Apart from the relief food we provide porridge flour to orphans below 10 years and
those who are HIV+. Also provide food support to orphans and their families who cannot
afford even one meal a day.
EDUCATIONAL TRIP AND TEXT BOOKS

On August the programme gathered all orphans at guest house for 3 days and they had
an opportunity for a trip to Tsavo west where they so what they are being taught in
school such places are satanic lava, Mzima springs and also different types of wild
animals, they had a great and enjoyable time.
Due to lack of enough text books in our public schools the programme bought text books
to every child so as to make them improve the performance and it was launched by
District Commissioner in the Government administration.
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NEW ORPHANS AND CHRISTMAS GIFT
This year the programme increased 18 new orphans where by 10 are girls and 8 boys
from the areas we operate. Ngambenyi – 4 orphans, Kisimenyi -2 orphans, Mgeno – 3
orphans and Voi – 9 orphans. It is our prayer to give them hope and better future
through education and guidance.
This year through the help and support of our donors, we have been able to give orphans
and their families Christmas food package which consist of 10kg of maize flour, 6 kg of
wheat flour, 3 litters of cooking oil, 10 kg of rice,3 kg of sugar, 500gms of tea leaves, 1
packet of lollipops, washing powder, bathing soap and tooth paste. They were very
happy to receive the gifts and they really appreciated.
CHALLENGES
1. Lack of cooperation of some guardians in orphans education and projects.
2. Poor academic performance of some orphans due to orphan’s ignorance and guardian’s
neglect of orphan’s education.
3. Natural disaster i.e drought and famine.
PLANS FOR 2017
1. To buy metal boxes and mattresses to orphans
2. To buy School uniform
3. To conduct Orphan seminar
4. To conduct Guardian seminar
5. To conduct Home based cares seminar
6. To conduct Extra academic tuition in April and August
7. To Build 2 houses to orphans whose houses are in bad condition
8. Buying of text books
9. Computer training for form 4 leavers

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, the staff and Home based cares for
their efforts and support to make all this succeed.
We wish you a merry Christmas and a prosperous happy new year 2017.
God bless you mightily
Thank you
....................

..............................

THOMAS MWAKESI
ASST. CO-ORDINATOR ORPHAN PROGRAMME
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Ulricehamn och Voiprojektet 2016
De föräldralösa barnen
Som ass. kordinator Thomas berättar i sin verksamhetsberättelse här ovan, har det även under 2016
gjorts många betydelsefulla insatser för de föräldralösa barnen som är inskrivna i programmet/projektet
som har utökats från 48 till 65 barn under året. 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 under skolloven i maj och augusti, precis som föregående år till de barn som behövde det, vilket
har gett goda resultat.
Det har hållits seminarium för vårdnadshavarna hemma i deras respektive byar. De har fått
undervisning om hälsa, nutrition, hygien, barnens rättigheter, föräldrarollen och småföretagande. I
november samlades alla vårdnadshavare på farmen där de bl.a. lärde sig om hur växthusodling
fungerar. Några av vårdnadshavarna har startat upp småskaliga projekt såsom odling av köksväxter för
att genom försäljning förbättra barnens livsvillkor och samtidigt göra familjen mer självförsörjande. Extra
matpaket har delats ut till alla barn i maj pga. torkan och i december fick barnen det sedvanliga
julpaketet med mat. Det har även delats ut klädpaket som innehöll jeans/klänning, t-shirt/topp,
skjorta/blus, vilket var väldigt uppskattat.
I början av året var det ett seminarium på farmen för medhjälparna (home base care) där de gick
igenom hur rapporter ska skrivas, vilket ansvar och uppgifter de har och hur man blir en effektiv och
duktig medarbetare.
Det var stor lycka i Voi när Linus var på besök och hade med sig en ny benprotes till Carlos. Hon hade
blivit lovad en ny från Kenya redan under 2015 men den kom aldrig av någon anledning. Så efter över
ett år med kryckor klarar hon sig nu utan.
Beatrice är ett av de äldsta barnen i programmet. Hon studerar turism och service med hotellinriktning
på universitetet i Nairobi. Hon fick under 3 månader möjlighet att göra sin praktik i Ulricehamn på hotell
Bogesund och Ulricehamns turistbyrå. I december tog hon sin examen. Glädjande så var hon bäst i
klassen, vilket ger henne stora möjligheter att få stipendium för vidare utbildning.
Mrata och Amina har nyligen gått ur secondary school och de hade ett volontärjobb på farmen
respektive Bogesunds House under några månader. I augusti påbörjade Mrata sin lärarutbildning i
Garissa.
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 och det lektes också på farmen. I augusti åkte de på utflykt till
nationalparken Tsavo west för att titta på djur. Det är alltid mycket glädje när barnen träffas och har skoj
tillsammans.
I augusti slutade Lydia som koordinator i projektet. Hon har arbetat i åtta år och gjort en fantastisk insats
i arbetet med de föräldralösa barnen. Lydia har alltid haft som mål att ge barnen en lysande framtid och
ett leende i ansiktet, vilket hon har lyckats väldigt väl med. I sitt avskedsbrev skriver hon:
”Det har varit en underbar resa i lärande och tjänande av föräldralösa barn och deras vårdnadshavare.
När jag nu lämnar projektet vill jag säga tack för att ni hjälpt mig att bli en bättre människa. Jag kommer
bevara varje ögonblick jag haft i programmet. Jag önskar Voiprojektet allt det bästa i det framtida
arbetet.”
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Under hösten nåddes vi av ett tråkigt besked att projektet har förlorat ett barn efter en kort tids sjukdom.
12- åriga Joyce Nzali från byn Ngambenyi fick lunginflammation och lades in på sjukhus, men hennes
liv gick inte att rädda.
Stödföreningen Kirikou från Skåne har sponsrat springcyklar som finns på gästhuset så att de små
barnen i Voiprojektet kan öva sin balans och lära sig att cykla.
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. Det har också jobbats med att
försöka hitta fler faddrar nu när programmet har utökats från 48 till 65 barn.
Ett antal resor har gjorts under året från Ulricehamn med besök i projektet.
Farmen - Gästhuset
Antalet gästnätter har ökat under året, och driften av gästhuset beräknas ge ett överskott under 2016.
Många gäster bokar direkt med gästhuset eller via gästhusets hemsida. Dessutom kommer en del
bokningar från bokningssidorna www.booking.com och www.airbnb.com, samt www.jovago.com som
gästhuset samarbetar med.
De föräldralösa barnen, vårdnadshavarna och "home-base-care" har haft flera samlingar för
undervisning och lek. De bor och äter då gratis på gästhuset.
Under 2016 har KELCK haft flera seminarier på gästhuset med flera hundra deltagare.
Bibelskolan, som stöds av EFS i Ängelholm, har hyrt in sig i lokalerna både för boende och undervisning
under hela året.
En stor investering på farmen är växthuset som har köpts in. Rotary har finansierat hela projektet och i
köpet ingår också utbildning, grödor och rådgivning. Pengarna räckte även till att projektanställa
Daniella som är utbildad trädgårdsmästare. Hon har även hållit i utbildningar för vårdnadshavarna under
året. Skörden av såväl tomater som rödlök blev stor så det räckte både till gästhuset och till försäljning
på marknaden. Vattenförsörjningen är fortfarande ett problem och när gästhuset har många gäster
tvingas man köpa dyrt vatten från tankbilar. Manase Mkofira har en halvtidstjänst som ansvarig för
gästhuset. Dessutom finns fyra heltidsanställda på dagtid (kök, reception, städ och trädgård) samt en
nattvakt.
Insamlingar/aktiviteter 2016:
Voikväll - i Brunnsnäskyrkan där det bjöds på bildvisning, quiz och pepparsås.
Temagudstjänst - med volontärerna Matilda Johansson och Linnea Jordner som berättade om sina
upplevelser från tiden i Voi under hösten 2015.
Bogesundsskolans marknadskväll den 12 maj - där även Beatrice Waleghwa deltog
Voiarmband – elever på Stenbocksskolan hjälpte till att pärla armband med tre bokstavspärlor – Voi.
Armbanden har sedan sålts vid olika tillfällen för 50 kronor/styck
Föreningskampen i swish avslutades - Brunnsnäskyrkan hamnade på 6:e plats, vilket gav ett bidrag på
45 962 kr från banken till Voiprojektet.
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Leva i Ulricehamn -Voiprojektet deltog på mässan Leva i Ulricehamn. Det var många besök i projektets
monter. Jan-Åke fick också tillfälle att presentera projektet i stora mässtältet och även göra några
intervjuer med engagerade i Voiprojektet.
Julkonsert 11/12 – för åttonde året anordnade Frida Johansson en julkonsert, till förmån för Voiprojektet,
i Ulricehamns kyrka tillsammans med sina vänner. Som vanligt var det en fantastiskt stämningsfull och
välbesökt konsert!
Jul på stan - 11 -22/12 stod Voiprojektet på stan och sålde bl.a. presentkort på kycklingar/höns,
myggnät och madrasser.
Emilia Järsenholt – sjöng på julafton på blomsterlandet i Lockryd till förmån för Voiprojektet
Gåvoredovisning 2016
Voi-kontot – gåvor för omkostnader till de föräldralösa barnen: 394 638 kr
Bygg-kontot – gåvor/sponsring för finansiering av utbyggnaden av Farmen: 276 065 kr
Sammanlagt har fantastiska 670 703 kr skänkts till förmån för Voiprojektet under 2016
Pantbössan på ICA-tornet och ICA i Gällstad har under året inbringat 34 720kr
Fadderbarnverksamheten har inbringat 191 908 kr
Rotary skänkte 100 000 kr för inköp av växthus
Bogesundsskolan skänkte 32 000 kronor från sin marknadskväll
Fridas julkonsert till förmån för Voiprojektet 18 000 kr.
Försäljning av hönor, myggnät och madrasser 18 915 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!
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