
Litt bakgrunn for vårt engasjement i Kenya, og drømmer for det videre 
arbeidet: 
 

Første gang jeg var i Kenya, i februar 2010, kom jeg i kontakt med mange personer og 
organisasjoner og spesielt to pastorer, som jeg siden har hatt mye samarbeid med. De 
driver begge menigheter og skoler. Den ene, Joel Atamu Ojondo, holder til i et fattig 
område utenfor Kitale by litt nord i Kenya. Den andre, Fred Abungu, holder til i slummen 
utenfor Nairobi. Jeg har siden støttet skoleprosjektene til begge disse pastorene. Fred 
har i 2012 også etablert en skole i et fattig område utenfor Mombasa. 
Seinere har min kone Anastasia kommet inn i dette. Hun er født og oppvokst i Kenya, og 
har også hatt sine drømmer og visjoner i samme retning. 
 
I slutten av 2011 hadde Fred, Joel, Anastasia og jeg et møte hvor vi diskuterte framtida. 
Siden vi har mye sammenfallende interesser, ønsket vi å formalisere samarbeidet. 
Kirkepolitikk kan være veldig utfordrende og vanskelig i Kenya. Derfor bestemte vi oss 
for å skille kirke og skole helt i denne sammenhengen, og la vårt samarbeid kun gjelde 
skole. 
Vi har nå tre skoler (grunnskoler + preschool) og vi ønsker å etablere en ny. Den nye blir 
en internatskole. Vi vurderer om den også bør være en grunnskole eller en 
videregående skole. Etterhvert ønsker vi å utvide med barnehjem eller eventuelt bygge 
opp et støtteaparat for noe som kan sammenlignes med norske fosterhjem. Videre 
ønsker vi også å kunne tilby yrkesutdanning i form av yrkesskole eller tilsvarende. 
 
Vi tenker oss en driverorganisasjon og en støtteorganisasjon: 

 Driverorganisasjonen vil bli registrert i Kenya som en NGO (non government 
organisation). Vi arbeider med dette nå. Det fins mange typer organisasjoner, og 
formelle ting må gjøres riktig. Anastasia og noen i Kenya prøver å finne ut av 
dette. Vi kommer antagelig også til å søke hjelp hos en advokat som er spesialist 
på dette. 

 Støtteorganisasjonen vil bli registrert i Norge. Formelt vil dette være i form av en 
forening. Denne vil bli registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret. 

 
I lang tid og ved hjelp av mange venner og andre kontakter har vi lett etter tomt til den 
nye skolen. Vi tror nå at vi har funnet et egnet sted til en overkommelig pris. Jeg var i 
Kenya i desember 2012 i den forbindelsen. Vi har nå inngått avtale om kjøp av tomt for 
det nye prosjektet. Denne tomta er på 14 acres eller vel 56 mål. Den ligger i nærheten 
av Nairobi, ca. 55 km sydvest langs veien til gruvebyen Magadi. Denne tomta har vi 
finansiert ved arbeid hos Torunn (min søster) sommeren 2012. Vi er fire venner som tok 
på oss et prosjekt for Torunn, hvor hun har betalt inn til Kenya-prosjektet istedenfor å 
leie inn entrepenør. 
Alle eiendommene i Kenya er idag skjøtet på private personer og organisasjoner. Skolen 
i Kitale er registrert på Joel A. Ojondo. I Nairobi og Mombasa er skolene eid av 
kirkesamfunnet Faith Church, hvor Fred Abungu er øverste leder. Den nye eiendommen 
vil bli registrert på Anastasia Venheim. Når den nye organisasjonen i Kenya er registrert, 
vil alle eiendommene bli skjøtet over på denne. 
 
Så fort vi har det formelle i orden med registrering av organisasjonen i Kenya og 
støtteorganisasjonen her i Norge, vil vi prøve å involvere Norad i prosjektet. 

 

 

Birger Venheim 


