
Hvem er vi?

Fred Abungu, Nairobi, Kenya.

Fred er gift og har fire sønner. Familen bor i Baba Ndogo i utkanten av Nairobi.

Han har grunnlagt kirkesamfunnet Faith Church som nå har 13 menigheter rundt 

om i Kenya. Fred er øverste leder for kirkesamfunnet.

Seinere har kirkesamfunnet startet to skoler, en i Baba Ndogo ved Nairobi i 2004 og 

en utenfor Mombasa i 2012.

Fred er snekker og lever av dette ved siden av arbeidet som biskop og leder for to 

skoler.

Fred er opptatt av å hjelpe alle som har det vanskelig. Han underholder mange 

foreldreløse og har hjulpet mange med utdanning.

Joel Atamu Ojondo, Kitale, Kenya.

Joel er gift og har to døtre og en sønn. Familien bor litt utenfor Kitale by nordvest i 

Kenya.

Han har plantet flere menigheter som han leder. Disse er registrert under 

kirkesamfunnet Jesus Army.

I 2006 startet han en grunnskole i landsbyen hvor han bor.

Joel fyller dagene med arbeidet som pastor i tillegg til å være leder for skolen.

Joel brenner for at barn i fattige områder skal få like muligheter til utdanning.

Anastasia Wanjiku Venheim, Norge / Kenya.

Anastasia er gift med Birger (se nedenfor) og bor for tiden i Skien, Norge.

Hun har vokst opp under meget enkle kår. Ved hjelp av hardt arbeid og med 

bistandsmidler fra Norad har hun tatt masterutdanning i Kenya. Hun arbeidet 

deretter i atten år som lærer i videregående skole, før hun gikk over i administrativ 

jobb i skoleverket. Hun har i dag permisjon fra sin jobb som Staffing Officer i TSC 

(Teachers Service Commission) i Kenya. Anastasia studerer nå ved Universitetet i 

Agder.

Birger Venheim, Skien, Norge.

Birger er gift med Anastasia og bor i Skien. Han har tre døtre.

Han har utdanning som it-ingeniør fra Bergen tekniske skole, men er nå pensjonist.

Birger er medlem i Den norske kirke, Gjerpen menighet. Han har vært aktiv i 

menighetsarbeid og medlem i menighetsråd i flere perioder. Han har også deltatt i 

Åpne dørers arbeid. Her har han sittet i styret og reist som bibelkurér til mange 

land. En periode arbeidet han som frivillig medarbeider på et barnehjem i Egypt. 

Han er opptatt av at alle barn skal ha lik mulighet for utdanning.

Etter at Anastasia begynte å få inntekt, brukte hun alt hun tjente til å få familien sin 

ut av slummen til mer verdige kår. Flere av søsknene har hun også betalt 

skolegang for. Etterhvert har hun også hjulpet mange andre som har kommet i 

hennes vei.


