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ligger i Majiwa, på landsbygda i et forholdsvis frodig, men fattig område sørvest i Kenya, ca 1 

time nordvest for Kisumu, i Bondo District, ikke langt fra Victoriasjøen. 

Senteret har som formål å drive fattigdomsbekjempelse samt freds- og forsoningsarbeid. Det 

er opp gjennom årene holdt flere typer kurs og undervisningsopplegg som har skapt store 

ringvirkninger i området. En lokal kvinnegruppe (startet av Florence) har hele tiden hatt nær 

tilknytning til senteret, og Aro er også et samlingspunkt for en vellykket lokal 

Microfinansordning. De siste årene er det Michael (tidligere venn og kollega av Linda) som 

har vært daglig leder på Aro, og også styreleder i Microfinans (som ble startet opp ved hjelp 

av en gruppe fra Lyngdal/Farsund) 

For en del år siden døde store deler av foreldregenerasjonen i aids, og mange barn ble 

foreldreløse. Aro har sørget for skolegang og oppfølging av foreldreløse barn i et program 

som har økt fra 10 barn i 2003 til nå å omfatte ca 130 barn og ungdommer. Hver lørdag 

samles barna på senteret for praktisk undervisning, lek, sang og dans, samtaler og næringsrike 

måltider. Det er lokale ledere som driver dette. (Judtih, Olga med flere). Barna bor hos 

slektninger, (gamle bestemødre, onkler eller andre) og lederne i barneprogrammet besøker 

disse «Caretakers» jevnlig og følger opp med råd og veiledning. De har også kontakt med 

lærerne ved de forskjellige skolene og følger opp skolegangen. Noen av ungdommene har 

også fått støtte til videre studier. 

På senteret er det også en helsestasjon hvor det er ansatt en lege og et par sykepleiere. Her får 

barna oppfølging, og de som er hiv-positive får medisiner to ganger i uken. Det er stort fokus 

på informasjon om hiv og aids, smittemåter, få folk til å sjekke seg, viktigheten av næringsrik 

mat, livsførsel osv. 

 

                                                  

Begrensede midler på sykehuset/helsestasjonen på Aro. 



For noen år siden ble det også startet et Child Protection program, som ledes av en fantastisk 

dame, Celestine. Prosjektlederne har kontakt med flere skoler i området og arbeider mot vold, 

misbruk og mishandling. På Aro er det et eget hus som disponeres av barnegruppen. Der er 

det blant annet et Girls- og Boys rom som ble bygget for midler donert av Sweco, (firmaet 

Paul har jobbet for i mange år). Rommene benyttes når ungene har behov for hvile et par 

timer eller lengre opphold pga misbruk og kanskje graviditet. Annen hver lørdag samles jenter 

over 12 år for samtale og opplæring i hvordan unngå overgrep og vold, samt lære om ansvar 

for og rett til å bestemme over egen kropp. Dette kalles «Sweco group». Guttene har sine egne 

«Sweco-groups» og lærer blant annet om moral, Hiv/Aids og hvordan de kan være med å 

passe på sine søstre og skolevenninner.  

Celestine og Judith på Sweco Girls 

 

Mange jenter møtte ikke opp på skolen når de fikk menstruasjon. Aro underviser jentene i hva 

som skjer med kroppen, og de får utdelt bind. Når jentene på ARO har behov for bind sier de; 

«I need a sweco». Utdeling av bind gjør også at jentene går på skolen i stedet for å gjemme 

seg vekk hjemme under mensen. 

  

Celestine har samtale med en ungdomsgruppe på Aro. 



Støttespillere 

Aro blir formeldt drevet av Arc Kenya og har flere støttespillere. Det begynte ved at Kjellan 

Spinnangr fra Farsund, som jobbet for Fredskorpset som lærer på skolen i Majiwa, måtte 

kjøre en gravid kvinne som fikk problemer i forbindelse med fødselen, til sykehuset i Bondo. 

Både mor og barn døde, og kvinnene i landsbyen ivret for å få til et lokalt «sykehus» som 

blant annet kunne ta vare på de fødende.  Jord ble tildelt, helsestasjonen bygget, og stedet ble 

oppkalt etter moren og barnet som døde, forkortet til Aro. 

Norad støttet prosjektet i flere år med midler til kursvirksomhet. Tor Steinar Rafoss fra Søgne 

fikk i gang Change Agents kurs som underviste ungdommer i alt fra jordbruk, matlaging og 

økonomi til kunnskap om hiv og viktigheten av likestilling. De bodde på Aro i to år, og også i 

2006 da Linda besøkte stedet i to perioder. Mange som gikk på disse kursene har vært 

drivkraft i flere forskjellige prosjekter i distriktet. Selv har Tor Steinar og hans kone Ellinor 

siden 2008 opparbeidet og igangsatt et annet fantastisk opplæringssted, Dala Rieko, i Asembo 

Bay, like ved Victoriasjøen.  

Andre støttespillere for Aro har vært Elkem Solar, Kristiansand Polytekniske Skole, 

Adventistkirken, Sirdal Kommune, Join Good Forces, og ikke minst Stiftelsen Sana, som i 

dag har hovedansvaret for støtten fra Norge. 

Det er også mange privatpersoner som har besøkt stedet og blitt grepet og begeistret av folket, 

atmosfæren og måten stedet blir drevet. Mange har støttet med praktisk arbeid, pengegaver 

eller andre praktiske gaver, som f.eks. traktorer, sko, fotballer, symaskin, leker med mere. Det 

er f.eks. flere folkehøgskoler som kommer på besøk med nye elevgrupper hvert år. Alle besøk 

genererer midler til driften ved utleie av overnattingsplasser (Linda Village) og servering av 

måltider tillaget av lokale kvinner som også får tjent noen sårt trengte shilling. 

Aro har også en minibuss som brukes til å bringe besøkende fra og til flyplassen og ellers 

rundt i distriktet ved behov. Det er også mulig å leie minibusser med sjåfør for større grupper. 

 

 

                                                                         Dolphin elsker å sy på maskin. 



Historikk Lindas Minnefond 

Alle innsamlede midler overføres til Arc Kenya og går til arbeidet ved ARO 

Development Center  

Lindas Minnefond ble på oppfordring startet etter Lindas tragiske bortgang i januar 2007 og 

har i løpet av disse vel 10 årene samlet inn mer ca 1,5 million norske kroner til Aro. Vi har 

selv bekostet flere turer for å besøke våre venner ved Aro-senteret og følge opp arbeidet der. 

På den måten kan vi også se at midlene kommer fram og blir brukt til det de er ment for. 

• 2007/2008:  

 

o Solcellepanel for strøm til 

kyllingproduksjon og drift av 

PC-lab 

o Bidrag til ARO's Child Care-

program slik at dette kunne 

økes fra å omfatte 60 

foreldreløse barn til 80 ved 

utgangen av 2008. 

o Drift av selve ARO-senteret 

o Men først og fremst bygging 

av Linda Village som består 

av 3 hus med 6 

utleieleiligheter, hver med to soverom, bad og egen terrasse  

Disse benyttes av såvel frivillige hjelpearbeider, besøkende fra giverorganisasjoner, 

folkehøgskoler, firmaer eller andre besøkende som ønsker et innblikk i hvordan livet er på den 

afrikanske landsbygda. 

ALLE (også vi) må betale for å bo her og husene genererer dermed viktig inntekt for ARO. 

Besøkene genererer også arbeid og inntekt for kvinnene i landsbyen med matlaging, 

rengjøring og klesvask.  

• 2009/2010:  

Fortsatt støtte til Barneprogrammet, som etter hvert har økt til å støtte og hjelpe 130 barn fra 4 

til 17 år. Dette er barn som har mistet foreldrene sine, først og fremst i Aids. Barna bor hos 

besteforeldre eller andre slektninger, og får støtte til skolegang, medisinsk oppfølging, 

oppfølging av omsorgspersoner og praktisk undervisning, lek, dans og moro samt 3 

næringsrike måltider på ARO-senteret hver lørdag. 

Bidrag til desinfisering og støpning av gulv hos blinde familier for å bedre hygieneforholdene 

og unngå hudormangrep i føttene, samt behandling av slike Jiggsinfiserte føtter 

Ellers bidrag til CAT-kurs, HIV/Aids-opplysning, treplanting og generell drift av ARO-

senteret 

http://www.lindasminnefond.com/bidrag/finansielle-bidrag/linda-village/


• 2011 - 2014:  

Støtte til KCA (Kenya Change Agents). Forandrings-agenter holder kurs for landsbybeboere i 

både klimamessige, helsemessige og økonomiske fordeler med å investere i solcellelykter 

framfor bruk av de gamle brannfarlige og forurensende parafinbokslyktene. Familiene sparer 

dermed penger som heller kan brukes til mat og skolegang. 

Godt samarbeid med sørlandsstøttet lokal Micro Finance -gruppe som yter smålån til slike 

investeringer (+/- NOK 100,-). Noen lamper kan til og med gi ekstra inntekter ved å leie ut 

oppladningstid for mobiltelefoner. 

Ellers støtte til: 

o Bakerovn for de helsebringende ARO-

brødene.  
o Vedlikehold helsesenteret og Linda 

Village. 

o Fortsatt støtte til barneprogrammet 

o Stoff til 130 skoleuniformer 

o Treplanting 

o Generell drift ARO-senteret 

 

 

Janet baker Aro-brød. 

• 2015 - 2017: Jordbruksprosjekt 

ARO eier og leier en del jordbruksareal. Dette er de siste årene utviklet til en demonstrasjons farm og 

et opplæringssenter for effektivt jordbruk, samtidig som det dyrkes mat nok til å forsyne barna når 

de er på senteret. Det har blitt drivkraften innen jordbruksutviklingen i distriktet. 

Over alt i Kenya er det utnyttbare arealer, som med rett veiledning, litt investering, og endring av 

etablert tankesett, kan utnyttes bedre. Ungene i barneprogrammet lærer seg riktig jordbruk ved å 

disponere hver sin åkerlapp. For dette trengs endel starthjelp 

til vanningsanlegg, innkjøp av såkorn, inngjerding, utstyr som 

trillebårer, hakker, spader, osv. Lokale krefter benyttes som 

veiledere og prosjektansvarlige.   

Barna blir etter hvert bli i stand til å dyrke sin egen mat, 

kanskje selge overskudd på markedet, få høynet sin egen 

status i de familiene de bor hos (de er foreldreløse, og er som 

regel nederst på stigen i vertsfamilien). Statusen deres er 

hevet gjennom jordbruksprosjektet. 

15 av barna, sammen med deres Caretakers (familien de bor 

hos), har blitt kurset hver sesong og har fått opplæring i riktig gjødsling, vekselbruk, energiinnhold i 

forskjellige typer matvarer osv. Disse 15 familiene ble så delt opp i 3 grupper som lå geografisk nær 

hverandre. Disse dannet et «kollektiv» hvor de har jobbet sammen og hjulpet hverandre. Enkelte av 

Caretakers er gamle og fysisk redusert. 



På Arosenteret eksperimenteres det med flere sorter 

vekster, for eksempel solsikkeproduksjon. Det er 

investert i en oljepresse slik at de kan produsere 

matolje, og også selge på markedet. De har også startet 

med kyllingoppdrett, og det er kjøpt inn en 

eggklekkingsmaskin. Solsikkeplanten blir brukt i 

kyllingforet.  

Det er i 2017 også investert i forbedret solcelleanlegg 

for å sikre stabil strømforsyning til eggklekkemaskin og 

varmelampe for nyklekkede kyllinger. 

Det jobbes også med innstallering av vanningsanlegg basert på oppsamling av takvann.  

  

Regnvannsoppsamling skoler   

Etter å ha gjennomført et meget vellykket 

prøveprosjekt med regnvannsoppsamling fra 

takene på Mabinju Primary School, har vi nå 

satt i gang et prosjekt med 

regnvannoppsamling på flere skoler i området. 

Får ungene vann på skolen, møter de opp. De 

får rent drikkevann og mulighet for å vaske 

seg. Skoleresultatene og hygienen forbedres, 

og dermed blir det også mindre sykdommer. 

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med 

Child Care og Child Protection på ARO.   

 

Borehull 

Et ønske høyt på listen er et nytt borehull som vil sikre ytterligere kapasitet i tørkeperioder. 

Dette vil også kunne benyttes av lokalsamfunnet rundt Arosenteret. Men her må større 

sponsorer enn Minnefondet på banen.   

 

 

 


