Verksamhetsberättelse 2014
Voi projektet – hjälp till föräldralösa barn i Kenya
KENYA EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH,
VOI LUTHERAN CHURCH.
VOI PROJECT, ORPHAN PROGRAMME REPORT FOR 2014.
INTRODUCTION
“Religion that is pure and undefiled before God and the father is this: to visit orphans and
widows in their affliction, and to keep oneself unstained from the world.” James 1:27.
Voi project, orphan programme started in 2004 with seven orphans and now we have 50 orphans
together with 5 home based cares helping orphans in their own environment instead of placing
them in an institution. It has been 10 years of the programme supporting the orphans and their
families. The programme has really improved and better the orphans lives in many ways.
ACTIVITIES OF 2014.
SCHOOL UNIFORM/FUND
Last year, November the Bogesundsskolan from ulricehamn donated money to the project and
January this year, we used the donation to buy school uniforms for the orphans.
The programme has 50 orphans and their school level is as follow:University – 1
Completed secondary - 2
Secondary – 6
Primary - 34
Nursery – 7
The programme pays school for one orphan in nursery school, one in primary school, 6 orphans
in secondary school and one in university where the programme caters for all the expenses i.e
tuition fee, food, accommodation, handouts e.t.c.
HOME BASED CARE SEMINAR
In April, the programme conducted HBC seminar for 3 days which was held at Voi Lutheran
Guest house. Home based cares were taught about their duties and responsibilities and how to
manage support groups. The seminar was to make the home based cares more effective and
efficient in their work and also to manage guardians support groups well.
EXTRA ACADEMIC TUITION
Due to orphans poor academic performance in school because of the difference in pupils
teacher ratio in public schools the programme arranged to have teachers during April and
August vacations to teach the orphans in their congregational areas. So far we have seen slight
improvement in their academic performance. Extra academic tuition will continue next year.
ORPHAN RETREAT
In August, the programme gathered all the orphans at Voi Lutheran Guest House for seminar
and also to meet each other, talk, and play and share experiences. Orphans above 11 years had
seminar on drug abuse, early pregnancies, discipline and personal hygiene. The retreat was for 3
days, the orphans had great time and a lot of fun.
SOLAR LAMPS
Because of high economic crisis some of the guardians couldn’t afford paraffin for their lamps
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which made orphans fail to do their school homework or study during the night. Due to this, the
programme planned to give solar lamps to orphans which are easy and economical to use. 31
orphans have already been given solar lamps this year.
FOOD AND MEDICAL SUPPORT
In the programme they are orphans who couldn’t afford even one meal a day so the programme
supports them with food every month. Orphans below 10 years and those who are HIV+ receive
nutritious porridge flour every month to boost their health. The programme caters for medical
expenses of the orphans.
HOUSE FOR THE CHOME’S FAMILY.
The programme was able to construct a 3 roomed house for chome’s family who are 11 people
living in a small house. The house was in bad condition most especially rain season they couldn’t
sleep because it was leaking a lot. The family is so thankful and happy to have a big and new
house.
GUARDIANS PROJECTS
The monthly guardians meeting done in their congregational areas have enhanced unity and
cooperation between guardians and have come up with income generating projects which are
improving their living standard. They have projects like table banking, liquid soap making and
chicken project among other small projects.
CHRISTMAS GIFTS
This year through the support of our donors and well-wishers the programme have been able to
given orphans and their families Christmas food package which consist of maize flour, wheat
flour, cooking oil, meat, rice, biscuits, sweets, washing powder, tooth paste among other things.
They were very great and happy knowing they will be celebrating Christmas and like other people.
Every work has its own challenge and in the orphan programme our challenges are: lack of
cooperation for some guardians and poor academic performance of some secondary school
orphans despite supporting them with what they need in school.
PLANS FOR 2015
1. To give orphans school uniforms.
2. To give orphans bed sheets and blankets.
3. To conduct guardian seminar.
4. To construct three houses to orphans who are living in bad condition.
5. To conduct extra academic tuition for orphans in April and August.
6. To organize orphans trip.
VOTE OF THANKS
On behalf of orphan programme, we would like to say thank you to our donors, KELC Head
office, sponsors and well-wishers for your endless support. We believe that together we can
make a difference.
God bless, Yours in service
Lydia Wughanga Vaati
Orphan Programme Co-ordinator.
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Ulricehamn och Voiprojektet 2014
De föräldralösa barnen
Som Lydia berättar i sin verksamhetsberättelse här ovan har det även under 2014 gjorts många
betydelsefulla insatser för de föräldralösa barnen som är inskrivna i programmet/projektet. Nytt för 2014
var de extra undervisningsinsatser som anordnades för barnen under vår och höst på deras skollov.
Denna insats var uppskattade och planeras därför att göras även under 2015.
30 solenergilampor har under året i olika omgångar tagits med ifrån Sverige till Voi för att delas ut till alla
de barn som inte har elektricitet i sina hem. Dessa kommer att underlätta läxläsningen under kvällstid
och är således också ett steg mot målet att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barnen att
uppnå bra skolresultat.
Farmen var för första gången under 2014 samlingsplatsen för ett 3-dagars läger för barnen under
augusti. De hade roligt tillsammans skriver Lydia när hon sammanfattar dagarna! Dagarna innehöll
mycket lek och gemenskap men också undervisning för de äldre barnen kring hygien, hälsa, tidig
graviditet och droger.
Nya utsatta barn från två nya byar har skrivits in i programmet under 2014. Dels barn ifrån en by som
ligger bortanför Kisimenyi som heter Ngambenyi och dels barn ifrån massajbyn Wangala som ligger
strax söder om Voi, utmed vägen till Mombasa. Vid årsskiftet 2014/15 finns det 48 barn inskrivna i
fadderbarnsverksamheten och 89 faddrar i Sverige.
I april var Beatrice, Lydia och Manase på besök i Ulricehamn. Extra roligt var det att projektet fick
möjlighet att bjuda hit Beatrice som är ett av barnen i projektet. Hon var tio år när projektet startade och
hon skrevs in och började få hjälp och stöd. Det var en oerhörd stark upplevelse att få höra henne
berätta om vad projektet betytt för henne. Som vanligt var det intensiva dagar för våra gäster med ett
program fyllt med allt från cafékväll med faddrar, golf (!), besök i klasserna på Bogesundsskolan och
gudstjänster.
Eftersom vår pantbössa på ICA-tornet i Ulricehamn blivit en succé och inbringar runt 30 000 kr per år till
projektet så har vi under året också satt upp en liknande pantbössa på ICA i Gällstad. Många bäckar
små är verkligen ett uttryck som passar in på våra pantbössor!
Utvecklingen av Farmen
Gästhuset togs i bruk på allvar under året. Trots att turismen i Kenya är katastrofalt dålig visar gästhuset
ändå på ett överskott på ca 10 000 kronor under året. Det är ett betydligt bättre resultat än väntat för en
ny verksamhet. En del förbättringsarbeten har genomförts under året. Dessa har bekostats av pengar
som samlats in under själva byggtiden.
Vattenförsörjningen har fått en permanent lösning genom att gästhuset kunnat koppla på en ny statlig
vattenledning i området. Detta har blivit möjligt tack vare ett samarbete med andra intressenter i
området kring gästhuset.
En del utländska gäster har hittat till gästhuset, dels genom gästhusets egen hemsida
www.voiguesthouse.com, och dels genom bokningshemsidor på internet. En hel del av de utländska
gästerna är naturligtvis från Ulricehamn, men inte alla.
Den lutherska kyrkan i Kenya har lagt flera kurser och konferensen på gästhuset, liksom även en del
lokala organisationer och myndigheter.
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Gästhuset har också använts för läger med de föräldralösa barnen, samt för utbildningar av deras
vårdnadshavare och projektets egna medarbetare. I dessa sammanhang tas ingen avgift ut för boendet,
men däremot kosten.
Beläggningen på gästhuset är än så länge för dålig för att ge ett ordentligt överskott till verksamheten
med de föräldralösa barnen. Bemanningen är av samma skäl minimal och består av en receptionist, en
städerska, en dagvakt som också är praktiskt ansvarig, en nattvakt, samt Manase som halvtidsanställd
föreståndare. Vid perioder av högre belastning har bland annat en kock anställts på deltid.
Under slutet av året har en överenskommelse gjorts med den lutherska kyrkans bibelskola i Voi för 2015.
Detta innebär att nio elever bor på övervåningen i gästhuset där man också har sin undervisning.
Avtalet ger gästhuset en fast inkomst och ekonomisk grund att stå på, samtidigt som eleverna också
hjälper till med en del praktiskt arbete.
Insamlingar/aktiviteter 2014:
UF företaget Helping hands sålde under början av året flätade läderarmband till förmån för Voiprojektet
Internationella kvällen på Bogesundsskolan den 29 april var i år lite extra speciell då Lydia, Beatrice och
Manase var i Ulricehamn och deltog i aktiviteterna. Dels var de runt i klasserna under dagen och
pratade med elever och lärare och dels deltog de under de intensiva timmarna av försäljning under
kvällen. Minnesvärt både för dem och för oss andra som var där!
På Vattnets dag den 7/6 körde för tredje året Kenneth Johansson turer på Åsunden med sin eksnipa
Joyce till förmån för Voiprojektet. Båtturerna var gratis men om man uppskattade turen fick man gärna
skänka en slant till Voi, vilket de allra flesta valde att göra. På bryggan stod projektet också med
information och en fiskedamm som sponsrades av ICA-tornet.
Höstmarknaden 4/10 var uppstarten för försäljningen av väggkalendrar 2015 till förmån för Voiprojektet.
Lennart Gyllensten hade gjort en kalender med temat lycka. Varje månad representeras av ett barn i
projektet som svarat på frågan vad lycka är för dem, en tillhörande text/reflektion skriven av Lennart och
en bild på barnet. Sune Broman var också delaktig med bilder och layout av kalendern. LH-tryck
sponsrade med tryckningen.
Julkonsert 20/12 – för sjätte 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 - söndagarna 30/11 samt 20-21/12 stod Voiprojektet på stan och sålde presentkort på
matpaket värda 100 kr eller mer. För 300 kr såldes presentkort på solenergilampor som tilldelades de
barn i projektet som inte har tillgång till elektricitet. Kalendrar såldes också under dessa dagar.
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Gåvoredovisning 2014
Voi-kontot – gåvor för omkostnader till de föräldralösa barnen: 301 047 kr
Bygg-kontot – gåvor/sponsring för finansiering av utbyggnaden av Farmen: 460 574 kr
Sammanlagt har fantastiska 761 621 kr skänkts till förmån för Voiprojektet under 2014
Pantbössan på ICA-tornet har under året inbringat 32 604 kr (1575 kr mer än 2013)
Pantbössan på ICA i Gällstad har inbringat 3840 kr
Fadderbarnverksamheten har inbringat 163 800 kr
Båtturerna på Vattnets dag inbringade 3 710 kr
Bogesundsskolan skänkte 53 500 kronor från sin traditionella internationella kväll
Julkonsert till förmån för Voiprojektet 13 207 kr
Voikalendrarna har inbringat ca. 32 000 kronor till projektet.
Under adventshelgerna på stan såldes presentkort och kalendrar för sammanlagt 17 000 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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