Børnehjemmet Lipela i Kenya –
"En velbevaret hemmelighed"
Efter et fælles besøg i Kenya i 1995 besluttede 2 familier at
arbejde for oprettelsen af et lille børnehjem for 6 - 10 nødlidende forældreløse børn i Neyri District nær byen Naromoru
ved foden af Mount Kenya. Peter Mutahi, faren i den ene af
familierne, kommer herfra men emigrerede til Danmark i
1970. Peter er dansk statsborger og daglig leder og underviser på Den Tredje Verdens Højskole, ligesom han underviser
ansatte i hjælpeorganisationer og i udenrigsministeriet i afrikanske forhold og swahili.
Man tog kontakt til International Børnehjælp og fik projektet godkendt her. Man fik en kreds af bekendte til at melde
sig som sponsorer, ikke til et bestemt barn men til børnehjemmet. Og så gik arbejdet i gang. Trods den tætte kontakt
til lokalsamfundet via Peter Mutahi's familie og venner og
trods besøg dernede, opstod der alligevel mange misforståelser og problemer undervejs. Hjemmet blev bygget større, end
det var tænkt, og da man endelig var kommet så langt, at de
første børn kunne optages i år 2000, ville myndighederne ikke udstede den nødvendige godkendelse. Uden den kunne
hjemmet ikke få tilkendt forældremyndigheden over børnene, og den ønskede man, for at slægtninge ikke skulle kunne
hente børnene igen efter forgodtbefindende. Nøglen til at
løse problemet var bestikkelse, men den slags havde man besluttet, at man ikke ville ud i.
Først et år senere lykkedes det at få godkendelsen, og de
første seks børn blev optaget. I juli 2003 var man oppe på 15.
Hjemmet kan i alt rumme 25 - 30 børn. Der er fem fuldtidsansatte voksne på hjemmet. To af dem bor der.

Peter Mutahis søster, Grace, som er pensioneret lærerinde,
fører tilsyn med driften, og Peter selv og hans kone Jane besøger det mindst en gang om året.
Når Lipela har været "en velbevaret hemmelighed" i IB
skyldes det, at den danske gruppe omkring hjemmet selv står
for administrationen vedrørende sponsorerne og for tilrettelæggelse af driften. Lipelas bestyrelse består af personer,
som er født og opvokset i Kenya. Peter Mutahi er formand.
Lars Blavnsfeldt, som var en af initiativtagerne, har ansvaret
for, at de indbetalte midler anvendes efter hensigten.

Lipela hjemmet

AF ANETTE STRYHN

Der er for tiden 25 faste sponsorer, som har tegnet gavebreve
til børnehjemmet. Derudover modtager man blandt andet bidrag fra mange afdelinger af Lions Club og fra Ulandsgruppen i SAS.
Lipela er vist det eneste projekt i IB-regi, som for tiden ikke har behov for flere sponsorer.

Hjælp til testamentariske gaver til IB
Tidligere har det desværre været forgæves, når en fadder har
henvendt sig til os for at få hjælp til at oprette et testamente
til fordel for foreningens arbejde. Oprettelse af et testamente
er normalt et arbejde for en advokat. Testamentet noteres i
notarialarkivet (hos notaren på dommerkontoret). Det koster
omkring 4000 kr. plus 300 kr. til notaren, og det er ikke
noget, IB har haft mulighed for at hjælpe til med.
FÅ EN VIDNETESTAMENTE-FORMULAR
Nu har vi imidlertid fået en gave af advokat Sven Johansen
i Roskilde, nemlig udformningen af et standard vidnetestamente til brug for interesserede faddere og medlemmer.
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Ved henvendelse til fadderskabskontoret kan du nu dels få
tilsendt en folder med informationer om testamentariske gaver til International Børnehjælp, dels en vidnetestamenteformular, som du kan udfylde og så blot få 2 vidner til at underskrive. Det er naturligvis gratis.
Ønsker du at være sikker på, at International Børnehjælp
får besked om en evt. arv, kan vidnetestamentet noteres hos
notaren på dommerkontoret for 300 kr. For nogle måneder
siden modtog vi en glædelig meddelelse om en stor arv, som
var testamenteret til os af to af vore faddere, som tilsammen
havde 6 fadderbørn. Arvesagen er ikke afsluttet endnu, men
vi vil senere fortælle mere om denne store gave.

