Om skoleprosjektet til Spjelkavik vgs
Spjelkavik vgs deltar sammen med Haram vgs, Ulstein vgs, Herøy vgs og Borgund vgs i et skoleprosjekt for å samle inn midler til å bygge boliger for foreldreløse barn. Den første barnelandsbyen åpent
29.02.2020 i en landby sør for Mombasa, og den andre blir bygd i Kiserian, 30 km utenfor Nairobi.
Gjennom ditt arbeid på aksjonsdagen bidrar du til å hjelpe foreldreløse barn og unge ut av vanskelige
situasjoner. Vi takker deg for engasjementet!

Informasjon til Spjelkavik vgs

Barnelandsbyen som vi bygger sammen heter Malaika Villages. Her får barn fra sårbare bakgrunner
muligheten til å skape sin egen fremtid. Vi gir barna utdanning, veiledning og trygge omgivelser i livet.
Les mer på nsp-aid.com
33 % av det som kommer inn til prosjektet blir delt med et tidligere elevprosjekt, bygginga av Future
Hope MY Academy i Arba Minch i Etiopia, en skole fra barnehage til 12.klasse. Da den var nesten
ferdig ble noe av det Spjelkavik jobba inn gitt som stipend til fattige og/eller foreldreløse barn i området. I tillegg får 8 elever, to i hver klasse fra 9. til 12.klasse fra underpriviligerte grupper i sørvest stipend til skole, mat og losji. Områdene de kommer fra har dårlige skoler, langt fra der de bor og det er
ingen støtte fra foreldre. De som har fått sjansen til stipend på Future Hope Academy er kjempeglade
for å kanskje få sjansen til å komme videre på universitet. Takk at dere fortsatt er med! Til sammen får
rundt 20 elever stipend fra Spjelkavik vgs!

HJELP OSS Å BYGGE OG DRIFTE

Ønsker du å bidra med noe utover pengene man tjener på skolens prosjektdag, er du hjertelig velkommen til å gjøre det. Informasjon om betaling (via Vipps eller vanlig bank) finner du på forrige
side. Der finner du også kontaktinformasjonen vår, skulle det være noe du lurer på. Vi svarer gjerne, så
ikke nøl med å ta kontakt. Masse lykke til med årets aksjon, og tusen hjertelig takk for ditt engasjement!

Bilde av Mary som bor på Faraja Childrens Home. Faraja er nærmeste nabo til Malaika.

Sunnmøre Home 1
Malaika Villages og

Future Hope MY Academy i Arba Minch

Barnelandsbyer i Kenya

RONGAI OG FARAJA

Malaika Villages og Future Hope MY Accademy Arba Minch Etiopia

Utenfor Nairobi og Mombasa

Nøden er stor, og vi makter ikke å hjelpe alle. Samtidig ser vi at det er mulig å hjelpe noen. Derfor ønsker vi å bygge og drifte desentraliserte barnelandsbyer, etter en
modell som vi ser har fungert andre steder.
Mange av barna vi hjelper i Nairobi bor i bølgeblikkskur i slummen. De skal få et tilbud
30 km fra byen i Kiserian. Sør for Mombasa er første landsbyen startet å bygge, og 3
bolighus er åpnet med en stor fest den 29.02. 24 barn har flyttet inn i de 3 nye husene,
et av husene heter «Sunnmøre Home 1» Det er også bygd et sort fellesbygg. Videre
utbygging vil bli etter at vi har bygd tilsvarende utenfor Nairobi i Kisarian. I januar
2020 fikk vi skjøte på 28 mål i Kisarian. Eiendommen er omregulert til vårt formål og
tegninger og planer godkjent av staten. Vi er snart klar til å starte opp byggeaktiviteten.
Pengene som elevene ved vgs på Sunnmøre samler inn 2021-22 går til Malaika Villages Kisarian, utenfor Nairobi. Landsbyene
vil bestå av en rekke tun med flere hus i
hver «klynge». I hvert hus vil det bo åtte
barn og ei «mor» som har ansvaret for
barna. Kostnaden for å bygge et hus er
estimert til ca. kr. 500 000, og med infrastruktur. Det er mange ting som skal finansieres; gjerde, veier, vann, åkrer, husdyr og elektrisitet. Se motsatt side for praktisk informasjon, og siste side for informasjon om skoleprosjektet. Dette er et flott prosjekt som
vil hjelpe mange foreldreløse barn og unge i Kenya.
33 % av det som kommer inn til prosjektet blir delt med et tidligere elevprosjekt
i Arba Minch i Etiopia. Gjennom Future Hope MY Academy i Arba Minch i Etiopia,
en skole fra barnehage til 12.klasse. Da den var nesten ferdig ble noe av det Spjelkavik
jobba inn gitt som stipend til fattige og/eller foreldreløse barn i området. I tillegg får 8
elever, to i hver klasse fra 9. til 12.klasse fra underpriviligerte grupper i sørvest stipend
til skole, mat og losji. 20 elever stipend fra Spjelkavik vgs!

Hva er NSP aid?
NSP Aid ble opprettet i 2010 av aksjonærer i
investeringsselskapet North-South Partnership AS.
NSP AS.
NSP Aid bygger og støtter barnehjem og skoler i
Etiopia og Kenya. I tillegg støttes flere lokale
organisasjoner – tilknyttet den lutherske kirken,
og andre organisasjoner – med samme visjon.
Organisasjonen er liten, men effektiv. Om lag
1000 barn får mat, husly og skolegang gjennom
midler samlet inn av NSP Aid.

Skoleprosjektets egen bankkonto og Vipps:

Bankkonto

Besøksadresse:
Myrabakken Næringssenter,
Spjelkavikvegen 130, 6012 Ålesund

Postadresse:
Stampeveien 3, 6260 Skodje
Daglig leder:
Gunnar Hamnøy 90 86 58 44
E-post: post@nsp-aid.com

1503 25 11780

524726

Nettside: www.nsp-aid.com

