Børnehjemmet Lipela i Kenya
I 1997 besluttede en gruppe af Peter Mutahis venner at etablere et børnehjem i Kenya for at
give et beskedent bidrag til at løse de store sociale problemer landet har som følge af dårlig
regeringsledelse gennem mange år. Vi har alle ydet bidrag til forskellige velgørende formål
gennem mange år, men ønsker at sikre at hele vort bidrag går til de der har behovet.
Peter Mutahi, der er dansk statsborger, født i Kenya og hans hustru Jane har dels foræret
børnehjemmet en grund på 4.000 m2, og dels påtaget sig, at stå for den praktiske del af driften på vegne af alle bidragyderne. Undertegnede Lisbeth Bergholdt Hansen og Lars Blavnsfeldt har påtaget os ansvaret for, at finansieringen af børnehjemmet er på plads.
Der er i dag ca 40 bidragydere, der yder bidrag på fra 1.000 til 10.000 kr. om året i 10 år, i alt
mere end 100.000 kr. om året. Herudover har børnehjemmet modtaget mere end 250.000 kr.
fra anden side.
Der er behov for yderligere bidragydere, hvis hjemmet skal have flere børn. Der er behov for
personer, der vil forpligte sig til 10-årige kontrakter med skattefradrag for hele bidraget eller give årlige bidrag indenfor 6500 kr reglen. De midler går til driften d.v.s. mad, tøj, skolepenge og
lønninger. Der er også behov for enkeltbidrag fra fonde, foreninger eller personer til engangsudgifter som bygning, møbler og lignende.
Der er p.t. 25 børn på hjemmet, der har fået forældremyndigheden overdraget af den lokale
domstol. De er i alderen 3 til 15 år, 12 drenge og 13 piger. Der er plads til 30 børn i den eksisterende bygning. Der igangsættes nyt byggeri i løbet af 2006.
Alle 25 børn er sunde, raske og velfungerende. De synes meget glade for at bo på hjemmet,
og klarer sig efter en indkøringsperiode alle godt i skole og lokalsamfund. Personalet yder en
flot indsats.
Beliggenhed
Lipela er bygget ved foden af Mount Kenya i Nyeri-distriktet tæt på byen NaroMoru ca. 200 km
nord for Nairobi. Bygningen ligger i ca. 2.000 meters højde, og klimaet er som en dansk
sommer på trods af, at der kun er 15 min. kørsel til ækvator.
Bygningen
Bygningen er taget i brug i slutningen af 2000. Bygningen er i ydre mål ca. 400 m 2, men 100
m 2 udgøres af en gård indenfor de fire længer, som bygningen består af. Den er lavet i fire
længer for at sikre, at eventuelle uvelkomne gæster ikke kan komme ind, når porten er lukket.
Alle lokalerne er brugbare. Der er et stort velfungerende køkken, en stor opholdsstue/legestue
med pejs, 8 soverum, 2 brusebad og 4 toiletter i brug. Der er indlagt vand i huset. Det er
smeltevand fra Mount Kenya. Der ventes indlagt elektricitet i løbet af de kommende måneder.

Godkendelse og tilsyn
Børnehjemmet er godkendt af myndighederne, og jorden er tinglyst i Lipelas navn. Lipela er
hermed en selvejende institution, der kan overtage forældremyndigheden til børnene. Det betyder at domstolene kan henvise børn og overdrage forældremyndigheden til hjemmet. Det er
vigtigt for at sikre, at ingen efterfølgende kan komme og påstå, at de er barnets forældre,
eventuelt når barnet er stort nok til at tjene penge.
Myndighederne fører løbende tilsyn med børnehjemmet med hensyn til hygiejne og sundhed.

2.
Ansatte
Sommeren 2005 er der ansat fire kvinder Sabina, Macy, Mary og Sarah. Herudover er der ansat en mand til at tage sig af det udvendige arbejde og lektiehjælp til børnene. Herudover er
der tilknyttet en lærer til at hjælpe med lektiehjælp hvor der er behov. Der skal ikke ansættes
flere idet de ældste børn begynder at blive så store, at de kan tage del i de daglige aktiviteter.
Sabina er godt 40 år og har en administrativ uddannelse. Hun har bl.a. arbejdet for danske ingeniørfirmaer i Nairobi. Hun har ikke selv børn, men har boet hos søsteren og deltaget i opdragelsen af dennes børn. Hun er forladt af manden, fordi hun ikke kunne få børn. Hun ser det
som sin livsopgave, at stå for driften af børnehjemmet. Sabina bor på hjemmet og er daglig
leder.
Macy er knap 30 år og har i 6 år arbejdet på et nærliggende børnehjem inden ansættelsen på
Lipela. Hun har selv et barn, men er ugift. Macy og barnet bor på hjemmet.
Mary er en lokal husmor, der er på hjemmet som normalt dagarbejde.
Sarah er ung og nyansat og har ikke erfaring med børnehjem fra tidligere ansættelser.
Herudover ansættes midlertidig hjælp i ferier.
Til at holde opsyn med hjemmet har vi en aftale med en mangeårig ven af Peter Mutahi, Francis, der er uddannet økonom i Polen og har opholdt sig en del i Danmark. Han har job i regeringen med at hjælpe nyetablerede firmaer med lånemidler og råd og vejledning. Hans distrikt
er Nyeri-distriktet, hvor børnehjemmet ligger. Han aflønnes ikke af børnehjemmet, men yder et
meget stort arbejde for os. Det er bl.a. ham, der har sikret godkendelsen.
Herudover bistår mange venlige mennesker i lokalsamfundet, idet de er meget glade for, at
hjemmet er etableret.
Driften
Det er optaget 25 børn i alderen 3 - 15 år nu.
Over de følgende 3-6 år ventes børneantallet udvidet til ca. 40 børn som er maksimum for,
hvad hjemmet kan rumme.
Det koster, ud over en basisudgift på i niveauet 10-15.000 kr. om året, 3-4.000 kr. pr. barn at
drive hjemmet inkl. lønninger, men uden udgifter til bygningen, der forudsættes betalt.
Børnene skal opdrages som selvstændige demokratisk tænkende mennesker, og de skal deltage i driften. De skal opdrages som andre kenyanske børn herunder som kristne.
Børnene skal gå i den lokale skole og have så god uddannelse som muligt.

3.
Økonomi
Bidragyderne, herunder fonde, har frem til sommeren 2003 indbetalt i alt ca. 800.000 kr., der
er gået til opførelsen af ejendommen, til inventar samt drift. Bygningen har i alt kostet ca.
375.000 kr. Der er hensat penge til at bygge endnu en bygning på 150 m2 med plads til 12
børn.
Der er p.t. bidrag på mere end 100.000 kr. om året til driften. Det rækker til det nuværende optag på 25 børn. Vi vil imidlertid gerne udvide og har derfor brug for yderligere bidragydere.
Vi indestår for at alle midler går ubeskåret til børnehjemmet. Ingen i Danmark får betaling for
ydelser eller får refunderet rejseomkostninger. I Kenya får ingen andre end de ansatte løn.
Børnehjemmet har i marts 2001 købt et jordstykke på 6.500 m 2, der er nabogrund til de 4.000
m 2 Peter Mutahi har foræret hjemmet. Jordstykket, der er købt af en lokal forretningsmand,
har kostet 42.000 kr. og er betalt ved et ekstrabidrag.
Andre bemærkninger
Vi har ved besøg på hjemmet af flere gange konstateret, at naboer og lokalbefolkningen er
meget tilfredse med etableringen af hjemmet. Vi har helt klart stor fordel af, at det er lokalfødte
personer, der har det overordnede driftansvar. Peter og Jane nyder stor respekt. Mange ting
løses let, når de anmoder folk om hjælp. Det er en styrke, at det ikke er hvide europæere, der
nok engang skal lære de lokale, hvordan de skal løse problemer, men nogle af deres egne,
der ønsker at hjælpe nu, hvor de selv er ovenpå i et rigt land.
Vi håber mange vil bidrage til projektet. Alle er velkomne til at aflægge besøg på hjemmet, når
rejsen går den vej. Det er værd at vise frem. Der er ikke overnatningsmuligheder, idet vi har
besluttet, at ingen andre end ansatte, de lokalt ansvarlige og børnene kan overnatte på hjemmet. Eventuelle måltider der indtages på hjemmet skal betales af besøgende også selv om
man selvfølgelig bliver budt på mad. Der er hotel tæt på.
Alle private, der ønsker at bidrage kan underskrive et gavebrev til International Børnehjælp for
et fast beløb i 10 år. Så kan hele bidraget give fradrag i indkomstskatten. Enkeltbidrag kan fradrages indenfor 6500 kr.-reglen.
Såfremt man ønsker at underskrive gavebrev vil vi sikre, at et sådant fremsendes, idet det
skal ske med os som mellemand for at sikre, at Lipela får pengene. Enkeltbidrag kan indbetales på Lipelas konto i Jyske Bank konto nr. 5019 109220-9.
Er der yderligere spørgsmål besvares de meget gerne.
Lisbeth Bergholdt Hansen, Lars Blavnsfeldt, Wibrandtsvej 81,2300 København S,
Telefon privat 32 58 42 58, Telefon arbejde 33 36 89 91

