
Lipela Årsmøde 2005. 
 
 

 Mange tak til Vibeke og Jesper fordi de ville lægge hus til vores møde. Ved også at 
mødes andre steder end hos Peter og Jane fremmes sammenholdet mellem og kendskabet til de 
øvrige sponsorer. Hvem lægger hus til næste år??? 
 I kan bare ringe til Lars eller Peter og tilbyde jer! 
 
 
 Peter indledte mødet med at referere en mail fra Francis – vores lokale økonomisk 
ansvarlige for Lipela. Han havde skrevet for at give os en aktuel opdatering omkring børnehjemmet. 
 
 Hovedtrækkene fra denne mail – som blev uddelt som bilag på mødet – er følgende: 
 
 En hilsen og tak til de sponsorer, som besøgte Lipela i februar. Det havde været en 
stor oplevelse for både børn og voksne at møde nogle af de mennesker, som gør børnehjem-
sprojektet muligt. Alle Lipelas sponsorer er altid velkomne til at aflægge besøg dernede – hvis deres 
vej lige falder forbi. 
 Der har i år været 2 unge frivillige fra DK., som i perioder på 2 og 4 måneder har boet 
og arbejdet på Lipela. Dette har fungeret til alles tilfredshed og glæde. Se senere i referatet en 
beskrivelse ved Laura. 
 
 Der er aktuelt 24 børn på Lipela, og et barn er på vej ind. Alle børn har det godt, og er 
meget glade for at bo der. Lipela er kendt og respekteret i lokal samfundet. Dette ses på flere måder. 
Lokale kommer uopfordret med madvarer f.eks. en høne, en sæk majs, kartofler, avokadoer, brugt 
tøj og bøger, som de giver til børnehjemmet. En lokal kvinde har doneret 500 shilling, ca. 50 kr. til 
Lipela. Hertil må bemærkes, at en gennemsnitlig årsløn lokalt er på omkring 3500 kr.!!! 
 
 Lipelas børn går alle i den lokale skole og klarer sig godt. Før de kom til børne-
hjemmet havde flere af dem haft en problematisk skolegang – hvis nogen. Der er i år etableret 
ekstra hjælp til lektielæsning for de større børn, og det har haft en meget positiv virkning. Man 
ønsker at udstrække denne hjælp til også at omfatte de mindre børn fremover. 
 
 Sabina har sammen med 3 af de ældste børn deltaget i et seminar i Nairobi om børns 
rettigheder. Det var en meget stor og positiv oplevelse for dem, at møde børn og voksne fra andre 
børnehjem i Kenya. 
 
 
 Peter fortsatte med at fortælle om de ting, som aktuelt var nødvendige og ønskværdige 
at anskaffe og forbedre i den daglige drift af børnehjemmet. Herunder kan nævnes: 
 
 Den nye bygning, som er planlagt til at huse de ældste børn.  
 En ny vandtank – den gamle er for lille. 
 Elektricitet. 
 Legeplads 
 Ny septiktank. 
 Reparation af skorsten til kamin. 



 Dette førte naturligt over til Lars’ indlæg angående Lipelas økonomi: 
 Regnskabet blev uddelt som bilag. 
 
 Lipela har nu 45 bidragydere, som årligt giver 120.000 kr. Derudover har vi modtaget 
2 store enkeltbidrag: 180.000 kr. fra maskinfabrikken PcP. og fra SAS –ulandsgruppen øremærkede 
til det nye byggeri og etablering af EL. TAK. 
 
 Disse 120.000 kr. dækker de reelle udgifter til børnehjemmets drift, så vores økonomi 
må betegnes som sund. For yderligere at optage flere børn, er flere FASTE bidragydere nødvendige, 
da børnene skal sikres i mange år fremover. 
 Det koster ca. 4500 kr. pr. barn pr. år alt inkl. 
 
 Byggeriet af den nye afdeling forventes igangsat i 2006. Grunden til at det ikke 
allerede er iværksat er, at vi ville vente indtil økonomien var helt sikret, for at undgå ubehagelige 
overraskelser desangående.  
 Etablering af EL på Lipela er behæftet med flere spørgsmål og overvejelser. Vi var 
blevet lovet en solfanger af  Coca Cola, men den er ikke kommet. At indkøbe en generator kan godt 
lade sig gøre, men da der kun få kilometer fra børnehjemmet allerede er etableret elektricitet, kan vi 
forvente, at det kun er et spørgsmål om tid, før flere i lokalsamfundet også ønsker at få indlagt EL. 
Hermed kunne vi slå os sammen og dermed spare penge. Vi har måske indtryk af, at de afventer 
vores initiativ, for derved selv at slippe fri for anlægsomkostningerne. 
 Disse spørgsmål og overvejelser vil Peter og Jane søge afklaret, når de i december 
tager ned til Lipela. 
 
 
 Herefter gik vi over til en mere åben debat og snak om børnehjemmet. 
 
 Der blev udtrykt ønske om at få flere foldere om Lipela.  Hertil svarede Lars, at der 
dels næsten ikke er flere, og at de, der er tilbage, er for gamle/uaktuelle, men at nye er under 
produktion og vil blive udsendt snarest. 
 
 En spurgte til optagekriterier for at komme til at bo på Lipela? 
 
 Hertil svarede Jane: 
 Lipela har en venteliste. Den er opstået ved, at lokale kommer og spørger, om der er 
plads til et barn. Det kan være naboer til bedsteforældre, som passer mange børnebørn, og som ikke 
mere er i stand til at klare det. –Eller det kan være større søskende, der har ansvaret for mindre børn. 
- Eller det kan være børn, som selv kommer og spørger, om de kan blive optaget – eller andre 
former for henvendelser. 
 Barnets forhold undersøges, og kan det godkendes af myndighederne, skrives barnet 
på ventelisten. Når der så senere er plads gennemgås ventelisten for at se, hvilket barn der passer 
bedst ind i børnegruppen, og hvilket, der har størst behov. Dette barn optages så. 
 
 Hvad gør vi, når børnene ikke skal bo der mere? 
 
 Det er et stort problem med arbejdsløshed i Kenya. Vi vil fortrinsvis forsøge at give 
børnene en håndværksmæssig uddannelse, for så kan de evt. etablere sig som selvstændige 
småhåndværkere. For at uddanne dem, vil vi forsøge at etablere tovejsaftaler med de håndværkere, 



som får arbejde på nybyggeriet og i den daglige vedligeholdelse af Lipela, samt dem, som forsyner 
børnehjemmet i den daglige drift. Derudover har Francis forbindelser til mindre selvstændige 
håndværkere i kraft af hans eget arbejde. Det kan vi forhåbentligt også trække på. 
 Med hensyn til videregående skoleundervisning og evt. universitetsuddannelse så er 
det ikke noget, som vi umiddelbart vil satse på for børnene. Begrundelsen for dette er, at der er en 
endog meget stor arbejdsløshed blandt højtuddannede i Kenya. 
 
 Dagliglivet på LIPELA. 
 
 Laura en ung dansk pige har boet og arbejdet frivilligt på Lipela. Hun fortalte løst og 
fast om dagligdagen dernede. 
 Børnene står op, spiser morgenmad og går i skole. De små kommer hjem kl. 13 og de 
store kl. 16. Derefter deltager de i småopgaver rundt om i huset, så som at skrælle kartofler, vaske 
tøj, fodre dyr etc. Ved 18 tiden spiser børnene aftensmad og derefter er der lektielæsning. Her er det, 
at de savner elektriciteten meget! Det er totalt mørkt udenfor hver aften kl.19.10. 
 De ansattes tid bliver altovervejende brugt på at lave mad og vaske tøj. Derudover 
hjælper de børnene med lektier, leger med dem og det er tydeligt, at de kan lide børnene og deres 
arbejde. Laura udtrykker stor beundring for deres arbejde. De er på fra 6 morgen til 7 aften, og 
sjældent høres nogen form for beklagelser. De gør et flot stykke arbejde! 
 Børnene har det godt. De er bedre klædt, får mere mad og er sundere end de andre 
børn i lokalsamfundet. Flere gange har Laura hørt om børn, som kom og spurgte, om de ikke måtte 
bo på Lipela bare fordi de der var sikre på at få mad hver dag ! 
 Børnene hjælper hinanden og er glade for hinanden. Der er klart mindre skænderier, 
end man normalt ville høre i en dansk børneflok. Børnene hjælper også hinanden i skolen. Det er 
MEGET glade for personalet. Forholdene er klart bedre for børnene på Lipela, end de er for de 
fleste af børnene i lokalområdet. 
 

Hjemmeside. 
 Domænet www.lipela.dk  er blevet købt, og fremover vil Jakob fungere som web. 
Master. Dette domæne er mere logisk end den tidligere hjemmeside adresse, og en del af det, som 
før har stået på den gamle vil nu også blive overført til denne adresse. Hjemmesiden er for tiden 
under konstruktion. 
 
 
 PR. for Lipela i Danmark. 
 Peter og hans søn Leon har været i Åbybro til et arrangement til fordel for Lipela. En 
avisartikel kan ses på: ( kommer senere på hjemmesiden lipela.dk) 
 
 Hellerup skole har afholdt et arrangement i september, hvor Peter og Jane deltog. Der 
samlede man ligeledes penge ind til Lipela. Dels solgtes der mad, ting, tjenester – som skopudsning 
– og der var meget stor interesse for vores børnehjem blande børnene på skolen. 
 
 Der har været en artikel om Lars og Lipela i Berlingske Nyhedsmagasin. ( kommer 
senere på hjemmesiden lipela.dk  
 Tak for en dejlig oplysende og hyggelig dag. Vi glæder os allerede til næste 
sommermøde. 
 

Referat:  Lisbeth Bramaholm. 


