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Kjære investor!
Her kommer siste nytt fra Nairobi og Kibera. Arbeidet går fint og vokser sakte men
sikkert i omfang. Thomas og Beatrice arbeider trofast med de daglige utfordringene i
slummen. Samtidig er visjonen om barnehjemmet sterk og klar. Og vi gleder oss
sammen med dem over å se at visjonen realiseres mer og mer. Som du sikkert vet,
så er Garden og Eden Kenya eiere av en 20 mål stor tomt i landlige omgivelser
utenfor Nairobi.
Barnehjemmet nærmer seg
Utkast til byggeplanene for tomten er nå ferdig. Vi kan derfor i dag, med glede,
sende deg en revidert oversikt. Kos deg med å kikke på illustrasjonene. Vi synes det
er vakkert og vi håper du er enig. Det beste av alt er at det er tegnet og formet helt
etter tanker som visjonsbærerne Omolo har båret på i lang tid, men med gode innspill
og ideer fra arkitekt Morten Salbu. Morten har så fått dette ned på papiret på en
nydelig måte. En uke i Nairobi i mai på research og hardt arbeid etter hjemkomst har
gitt et nydelig resultat, og Omolo er veldig fornøyde. Vi er kjempetakknemlig til
Morten for en fantastisk flott og tidkrevende jobb, helt gratis.
Illustrasjonene gjenspeiler det som hele tiden har vært drømmen: ikke bare å skape
et tradisjonelt barnehjem, men et hjem og et senter for barmhjertighetsarbeid som er
vakkert og funksjonelt til akseptabel pris. På dette stedet skal foreldreløse barn få bo
og gå på skole og ha det trygt og godt. Fra det samme sted skal det drives arbeid inn
mot Kiberaslummen, som fortsatt vil være hovedarena for arbeidet også i fremtiden.
Det er den kenyanske stiftelsen Garden Of Eden Kenya som skal eie og drive
senteret og tjenesten i Nairobi. Vi her i Norge skal sørge for økonomien, men med
det som mål at tjenesten der nede etter hvert skal klare seg mer og mer uten støtte
fra Norge. Garden Of Eden Kenya - Support har imidlertid klausul på at vi overtar
tomt og byggningsmasser vederlagsfritt om stedet en gang i fremtiden mot
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formodning skulle bli nyttet til annet enn barnehjem/skole/barmhjertighetstjeneste
uten egen profitt. Her er det utarbeidet kontrakt av norsk jurist.
Økonomi
Det er vanskelig å få oversikten over kostnadene fremover. Selv om det er langt
billigere å bygge i Kenya enn i Norge, og selv om det skal bygges i enkel standard, vil
prosjektet utfordre oss økonomisk. Tanken er å bygge sikkerhetsmur først, deretter
bolighusene, og så utvider vi etter hvert som økonomien tillater det.
Vi har tro for at vi i første byggetrinn kommer langt med 500.000 kroner. Pr. i dag har
vi 100.000 på sparekonto. Vårt første innsamlingsmål er derfor 400.000 kroner.
Både sikkerhetsmuren rundt tomten og bygningene blir bygget av store murstein.
Hver slik murstein koster 5 kroner. For å finansiere i hvert fall deler av prosjektet vil vi
derfor selge slike mursteiner til norske givere. F. eks. vil 100 murstein koste 500
kroner osv.
Den som investerer på denne måten vil få en skriftlig kontrakt på sin eierandel i
byggningsmassen. Man kan da eie et visst antall murstein, men forplikter seg til og
”leie” disse ut til Garden Of Eden Kenya til evig tid uten mulighet for oppsigelse av
vilkårene. Høres ikke det flott ut?
Om du eller noen du kjenner ønsker å investere på denne måten blir vi glad for
tilbakemelding. Send gjerne denne e-mail videre til noen du tror kan stå sammen
med oss i dette økonomiske løftet.
Children Programme
20 barn har til nå vært en del av dette programmet. Dette er foreldreløse barn i
slummen som gis skolegang, mat og helsetilbud, og der den enkelte skal følges opp
til voksen alder, ferdig utdannet, klar til å forsørge seg selv.
Pga utømmelig behov økes nå antallet barn oppover. Pr. i dag er det 23 barn i
programmet, og det vil innlemmes flere med det aller første. Vi har nå faddere til 22
av disse barna. Vi trenger også flere faddere: 300 kroner pr mnd, der 60 brukes til
skole og mat, mens 240 spares til byggeprosjektet. Når barnet er på barnehjem vil
hele beløpet på 300 gå til barnets daglige underhold.
Om du kjenner noen som vil være med som barnefadder, er det flott.
Til slutt vil vi takke deg for din interesse og støtte til arbeidet i Kiberaslummen. Det er
ikke uten grunn du titteleres investor. Din investering gir større avkastning enn det
børs og bank kan tilby. Barn uten håp, kan nå se fremtiden lyst i møte.
Tusen takk for deg!
Og god sommer!

Hilsen Elin og Harald Salbu
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