Vil dere bli vår venneskole?

Utdanning er den sikreste veien ut
av fattigdom – både kollektivt og
individuelt!
Deaf Aid Isinya er en norsk
bistandsorganisasjon som arbeider for å
gi skoletilbud til døve barn fra slummen i
Nairobi, Kenya. Dette er barn som faller
utenfor det kenyanske skolesystemet,
og som derfor har ingen eller svært
begrensede utdanningsmuligheter som
voksne. Disse barna er som alle andre
barn; de vil leke og lære og være del av
et fellesskap. Deaf Aid Isinya jobber for
å gi disse barna samme plattform som
hørende; å kunne gå på skole og tilegne
seg kunnskap. Byggingen av internatskolen
i Isinya ble startet i 2009 og har i dag 64
elever fra 1. til 8. klasse. Den langsiktige
visjonen er å bygge flere skoleplasser slik
at vi kan ta kan ta imot 150 elever.
Hva kan Deaf Aid Isinya tilby deres
skole?
Som venneskole vil dere bli en viktig
bidragsyter til videre utvikling og drift av
skolen i Isinya. Tilbake får dere mulighet
til egne tema-dager (for eksempel Operasjon Dagsverk) for elevene på deres
skole, hvor representant fra Deaf Aid
Isinya møter elevene med siste nytt og
bilder fra skolen i Isinya. Det kan
arrangeres aktivitetsdager med for
eksempel solidaritetsløp, salg av vafler,
flaskepant-aksjon e.l. Mulighetene er
mange, og hos oss får dere være med
å bestemme hva akkurat deres penger
skal gå til! Dette er en unik mulighet til
å forsterke opplevelsen av verdier som
solidaritet, kulturforståelse og
medmenneskelighet.
Hvorfor engasjere seg med oss?
Deaf Aid Isinya er en liten organisasjon
hvor det er enkelt for skolen å følge
innsamlede midler fram til det konkrete
formålet vi har blitt enige om. Din skole
kan bidra til en viktig og varig utvikling
av internatskolen og som dere kan være
stolte av. Mesteparten av arbeidet her i
Norge blir utført på dugnad av frivillige,
slik at innsamlede midler går uavkortet til
internatskolen i Isinya. Administrasjonskostnadene blir dermed lave og dessuten
dekket av egen sponsor.

Nært og personlig
Hos oss vil dere få jevn oppfølging fra det
konkrete bidraget fra din skole. Skolen
deres vil få et tett og nært eierforhold til
internatskolen i Isinya og deres daglige
liv i form av jevnlig informasjon og bilder.
Deaf Aid Isinya er en liten organisasjon
med et stort hjerte hvor vi kjenner barna
og deres familier.
Et skreddersyd opplegg
Ved å samarbeide og støtte Deaf Aid
Isinya og internatskolen for døve i Isinya
kan deres skole være med på å sette
sitt eget særpreg på engasjementet. Vi
står fritt til å skreddersy et opplegg som
passer for akkurat deres skole, og vi tar
sikte på minst mulig ekstraarbeid for
skolens lærere og administrasjon.

Internatskole i Kenya for døve barn

Hva vi har oppnådd i 2018?
• Stor utendørs lekeplass
• Restaurering av rektors kontor
• Restaurering av vaktmannens hybel
• Gård med kuer, høner og kaniner og
kjøkkenhage
• Hybelhus for lærerne er under bygging
Våre mål for 2019
• Solcellepanel til drift av vannpumpe
• Fullføre hybelhus for lærerne
• Utvide melkeproduksjonen fra 2 til 7 kuer
• Nye stoler til alle klasserom
• Nytt gulv i spisesal/kjøkken
• Reparere diverse slitasjeskader
• Plante trær

Mulighet for besøk til venneskolen
For de som har tid og anledning, gis det
mulighet til å bli med til Kenya for å hilse
på barna i slummen, besøke internatskolen, og dra på safari for å nevne noe.
Vi har mangeårig erfaring med å arrangere disse turene og har årlig tur uke
8 (vinterferien) hvor både skoleelever og
andre er velkommen til å delta. Over 20
deltakere blir med vinterferien 2019.
For oss er det ingenting som heter
ubetydelige bidrag
Vi har ikke tilgang på et stort og dyrt
markedsføringsapparat eller landsdekkende TV-aksjoner. Derfor må vi jobbe
lokalt og i mindre skala. Hver krone vi
får inn betyr enormt mye og gjør en stor
forskjell for de døve barna på internatskolen i Kenya.

Kontaktinformasjon:
Marit B. Kolstadbråten
marit@deaf-aid-isinya.no
Telefon: 911 23 682
Følg oss på:
Facebook.com/deafaidisinya/
www.deaf-aid-isinya.no
post@deaf-aid-isinya.no

