
REISEBREV FRA MBITA, FEBRUAR 2020 

Glade barn kommer løpende imot oss. Mange 

husker navnene våre, roper, vinker og vil holde 

oss i hånden. Det er stas å få besøk av damene 

fra Norge. De vet at det er på grunn av Oasis of 

Hope at de får skolegang og to måltider om 

dagen. Og de vet at gjestene har noe med OoH 

å gjøre. Vi blir ønsket varmt velkommen med 

sang, dans, akrobatikk og annet innøvd 

program. Det er deres måte å vise glede og 

takknemlighet på. Og vi blir rørt over 

fellesskapet og innsatsen fra både store og små. 

«Are vi together?», spør lærerne elevene sine rett som det er. Samhold er viktig for voksne og 

barn på skolen vår. Og det minner de hverandre på flere ganger dagen.  

15 ansatte og ca. 250 elever har vi nå. 

Lærerne er dyktige og dedikerte og bryr seg 

om hver enkelt elev. De viser omsorg når 

noen er lei seg eller syke. Hvis noen ikke 

dukker opp på skolen en dag, tar de kontakt 

og lurer på om noe er galt. Hver morgen går 

rektor Gilbert innom alle klassene for å se at 

alt er i orden. Han ser fort om et barn ikke har 

sovet om natten eller ikke har det greit. Da 

ber ham dem inn på kontoret sitt til en liten 

prat. Elevene våre er helt eller delvis 

foreldreløse, eller barn som har ekstra behov for en skole som vår. Der alle får mat. Der 

lærerne gjør mer enn å undervise. Der rektor tar kontakt med hjemmet og lurer på hvorfor de 

går fra barnet om kvelden/natten. Skjønner de ikke at det kan gjøre barnet engstelig, at det 

ikke tør å sove og dermed blir trøtt og uopplagt dagen etter? Våre lærere gjør så mye mer enn 

bare å undervise. Og vi er mektig stolte av og imponerte over dem! 

Elevene våre skårer fortsatt høyt på ulike tester. 

Og de hevder seg helt i toppen i 

skolemesterskapene i fotball, volleyball og 

nettball. De er stort sett friske og sunne. Og 

ikke minst – de stortrives på skolen! Her er det 

trygt og godt å være. Her er det alltid voksne til 

stede, også i helger og ferier. Og barna som 

møter opp får mat og omsorg. Er det rart vi blir 

både rørt og takknemlige over å få se og 

oppleve dette? 



Og mens skolehverdagen går sin gang, bygges det 

for fullt på den andre delen av tomten vår, godt 

avskjermet fra barnas lek. Grunnarbeidet var 

ferdig da vi kom til skolen mandag 17. februar, 

likeså alle søylene. I en diger haug med stein 

sitter 5 menn og hugger til alle steinene med 

hammer og meisel. Og der sitter de fra kl. 06.00 - 

17.00 hver dag så lenge det er arbeid å få. 

Tirsdagen startet muringen av veggene. Da blir 

steinene nøye plukket ut og vurdert, og satt 

sammen med mørtel og bøttebåret vann, blandet sammen med spade og rå muskelkraft. Og 

heldige Anne Kristi og jeg som fikk være med å legge noen av de første steinene og mure 

dem på plass – under kyndig veiledning av en av de 18 arbeiderne som hadde møtt opp denne 

morgenen! God stemning og stor glede over å få mulighet til lønnet arbeid. Og veggen reiste 

seg i et imponerende tempo! Folk skrøt av kvaliteten på materialet og det arbeidet som ble 

gjort. Ingeniør Thomas vandret rundt hele dagen og fulgte med på at 

alt gikk riktig for seg. Det var spennende å se hvordan 

rominndelingene på tegningene tok form i virkeligheten.  

 

 

Status for byggeprosjektet er at veggene i første etasje stort sett er ferdige. Vi har nok penger 

til at alle veggene her blir ferdige, inkludert materialer og lønninger. Vi mangler økonomiske 

midler til å kunne bygge taket – det 

som også vil utgjøre gulvet i andre 

etasje. Når det er på plass, kan 1. etasje 

tas i bruk. Vi trenger ca. 900 000 

norske kroner for å fullføre 

skolebygget vårt, med to etasjer, 

trapper, rullestolrampe og vinduer. Da 

vil det bli Mbitas fineste og mest solide 

bygg, påstår mange. Vi må være 

optimister, og håper den økonomiske 

siden løser seg så fort som mulig. Vi 

jobber hele tiden med å finne firmaer, 

bedrifter eller enkeltpersoner som kan 



bidra med et større beløp. Samtidig er alle store og små bidrag veldig kjærkomne. Og det vi 

får inn fra dere faste givere, går fortsatt til drift av skolen, som lønninger, mat og nødvendig 

skolemateriell. Så stor takk! Uten deres bidrag hadde vi ikke kunnet drive skolen.  

Det som ble ekstra tydelig for oss denne turen, var hvor viktig skolen og arbeidet med 

nybygget ikke bare er for elevene og lærerne, men 

også for hele nabolaget. Til daglig har flere 

motorsykkelsjåfører arbeid med å bringe og hente 

elever som bor langt unna skolen. «Vannmannen» 

leverer vann fra Viktoriasjøen til vanngraven som 

lagrer vann til murerarbeidet. Daglig får 20-30 

menn arbeid slik at de kan få litt inntekt til seg selv 

og familien sin. Her gjelder det å være tidlig ute. De 

første som dukker opp får jobb, og noen må gå 

slukøret hjem og håpe på bedre lykke neste dag. 

Lønnen blir utbetalt ved arbeidsdagens slutt, 500 

kenyanske shilling, tilsvarende ca. 45 norske 

kroner. 

Besøket på Mbita var sterkt og inspirerende på mange måter. Samtaler med lærere og elever 

gav oss oppdateringer og bedre innsikt i hva som rører seg i skolehverdagen. Møtet med styret 

vårt på Mbita likeså. Det består av fem flotte og kloke mennesker, som gjør en uvurderlig 

jobb. Veldig godt å ha folk på stedet som kjenner kulturen og kan følge opp i de daglige 

avgjørelsene, og holder tett og god kontakt med skolen og myndighetene.  

Vi ser at det lille vi bidrar med betyr mye for veldig mange – ja, for et helt lite samfunn. 

Skolen bringer håp, glede, engasjement og stolthet til menneskene som bor på Mbita. Og 

mangeuttrykker ønsker om å få være en del av Oasis of Hope, på en eller annen måte. Det er 

sterkt å høre og stort å få være en del av dette. 

Takk for ditt bidrag og din støtte! Det gir håp om en bedre hverdag og en bedre fremtid 

for mange barn. 

Med glad og optimistisk hilsen fra 

Kristin Hulbak Skaar 

Styremedlem i Oasis of Hope. 

Følg oss på facebook eller via 

vår hjemmeside 

www.oasisofhope.no 

VIPPS nummer: 12321 

Kontonummer: 1503 42 70659 

http://www.oasisofhope.no/

