
En liten 

bildepresentasjon fra Kenya 



Før landing i Kenya 







Ekvator og Kenya 
er nesten synonymt 



Pastor Fred Abungu 
 
“vår mann” i Kenya 



Fred med familien hjemme i stua 



Faith church 
 
Vi kaller det gjerne: 

Fred’s kirke 

Dette er i utkanten av Nairobi 



Dans inne i kirken 



Fred viser oss et av  
Klasserommene 
 
 
Det er søndag og skolefri 



Dette holder nok ikke norsk standard mener tidligere rektor ved Skauen kristelige skole i Skien 



Plansjene lager de selv. De lærer jo ikke dårligere av den grunn 



Klasserommene  
i 2. etasje 

Vanntank 
 
For wc og  
handvask 

Skolens nære nabolag 



På vei til skolen utenfor Kitale (Joel’s skole) 

I dag var det ikke så vått og dermed også grei vei 



Pastor Joel Atamu Ojondo og kona Joyce og minstemann, Birger 



Stas med besøk fra Norge 
Det er slett ikke hverdagskost å hilse på hvite 



Slik kan livet i skolegården se ut 



Orden i rekkene 
Alle har en liten hilsen til oss. Akkurat nå er det Joel’s eldste datter Abigael som hilser oss 



Det var nok litt flere enn vanlig på hver skolebenk i dag 



Her viser de oss noen av sine kunster 



Lærerværelset med 
de fleste lærerne 





Marked i utkanten av en by 



Noen turister her? 
 
Handlagde smykker? Eller kanskje en hatt? 



Rolig på markedet i dag 



Smilet sitter løst 



Grei transport for både  
mennesker og gods 



Kenya er et frodig og vakkert land 

Godt med litt hjelp når armene er trøtte av syklinga 



Masai’er med sine typiske tepper rundt seg 



Masai-hytte under bygging egner seg godt til klestørk 



Masai-landsby 



Safari 

Koselig at løvene hilser på 



En flott leopard spaserte også rundt bilen vår 



Neshorn 
Det tredje av “The five big”, buffalo, elefant, neshorn, løve og leopard  



Det er mange både store og små dyr å se i Masai Mara 







Pelikaner 



Flamingoer i tusentall 



Hvit sand og varmt i både luft og vann ved det Indiske hav 



Før sola har brutt helt gjennom morgendisen 



Skal vi bygge internatskole oppe i denne åssiden? 



Her borte var det jeg mente 



Der borte kan dere få billig land, sier Susan, advokaten vår 



Nå nærmer vi oss stedet jeg vil anbefale, 
sier Fred. 
 
Vi er nå ca 55 km fra sentrum av Nairobi. 



Slik ser det ut her omkring 



Alle tre er vi enige om at dette 
er et bra sted for våre prosjekter 



Her kjøper vi 14 acre (56 mål) for vår framtidige internatskole (videregående) og yrkesskole 



Vi ser oss litt rundt.  
Dette er stedet! 



Vakkert 
 

Dette er Afrika, men slett ikke så ulikt norsk natur 



Takk for at du besøkte hjemmesida vår 

Vil du vite mer, ta kontakt 


