
Rapport fra tur til ARO 1-10 februar 2019     

Formålet med turen denne gangen var:  

1. Å følge opp Vann Til Skoler (VTS) prosjektet som kom skikkelig i gang høsten 2018 

2. Se på nye skoler og andre mulige biprosjekter i forbindelse med VTS. 

3. Følge opp jordbruksprosjektet hvor vår støtte i hovedsak ble avsluttet i fjor. 

4. Ha møter med alle involverte om status og tanker fremover. Befaringer. 

Det kom brukbart med nedbør siste regntid, men det var begynt å bli tørt nå. Temperaturen lå på 35-

36 grd på dagen og ned mot 22-23 gdr på natten. Litt i meste laget for en Mzungo (hvit mann). 

Jeg reiste denne gangen sammen med Arvid Ubostad fra Lyngdal, som er en viktig støttespiller for 

ARO senteret. Vi kom til ARO på fredag rundt lunch-tider og reiste direkte til et stort marked i 

nærmeste by, Bondo, hvor vi handlet inn litt ekstra mat og drikke som ble tilberedt til ca 100 

foreldreløse unger på lørdagen. Spesielt å være de eneste hvite menneskene blant hundrevis av 

lokale. Aro-folkene besørget selve innkjøpene uten at vi var i nærheten, da prisene sannsynligvis ville 

4-5 dobles for en hvit mann. 

Status VTS. 

Et VTS prosjekt består av vanntank på 10 000 l med støpte fundamenter, takrenner og rørsystem. Vi 

har nå en fast budsjettpris på NOK 15 000 pr skole. Prosjektet starter med kartlegging og 

prosjektbeskrivelse for hver skole. Så velges skolene ut etter en nøye vurdert prioriteringsliste. ARO 

senteret er organisert med flere avdelinger. De som står for gjennomføringen av VTS heter Child 

Protection (CP). CP har i flere år jobbet med å ta vare på barn og ungdommer som har vært utsatt for 

psykisk og fysisk mishandling. Seksuelle overgrep og barnearbeid forekommer også.  CP jobber tett 

mot skolene for å etablere og lære opp grupper av lærere innen dette område. Hovedformålet er å 

lage «childfriendly» skoler. Lærerne får opplæring i hvordan takle problemer, hvem de skal kontakte 

innen politi og skoleadministrasjon og ikke minst å skaffe legehjelp om nødvendig. CP følger dette 

opp med jevnlige skolebesøk og holder kurs på skolene. Det har tatt mange år å komme så langt, og 

mye gjenstår fortsatt.  

CP står nå for planlegging og gjennomføring av VTS prosjektene. De har også kontakten med alle 

skolene og en viktig del av prioriteringen for å få vanntanker er at skolen har startet med 

holdningsskapende arbeid og viser vilje og evne til å samarbeide med CP. Dette har også høynet CP 

sin anseelse i lokalsamfunnet. De får stadig henvendelser fra skoler som ønsker samarbeid. Vinn-vinn 

for alle. Vanntankene for de 3 siste skolen sto ferdige før siste regntid var over. Da ungene startet 

skoleåret i begynnelsen av januar var vanntankene fulle, og elevene fikk for første gang utlevert 

dagsrasjonen på ½ liter vann hver om morgenen. Stor stas. 

 



 

Bilde 1 og 2 er fra «offisiell åpning av vanntank på en av skolene 

Bilde 3 viser tilgjengelig vannkilde som deles med kyr, geiter og ville dyr. Bilde 4 viser 

kyllingproduksjon på ARO. 

Status Jordbruk 

Vår støtte ble i hovedsak avsluttet for et år siden. Prosjektet har gitt økte kunnskaper og dermed 

økte avlinger hos de fleste bøndene i nærområdet. Ungene på ARO er selvforsynt med de fleste 

grønnsakene. De samme gjelder egg og kyllinger.  Dryppvanningsanleggene er justert noe for mer 

effektiv utnyttelse av vannlagrene. 

Satsing fremover 

CP har nå samarbeid med 24 skoler som alle trenger vannoppsamling for at elevene skal slippe å gå 

opp til 3-4 km for å hente vann. Vannoppsamling fører til mindre sykdom og økt oppmøte på skolen. 

Når alle på prioriteringslista har fått hvert sitt anlegg, snur vi lista og gir de største skolene flere 

tanker dersom de fortsetter sitt gode samarbeid med CP for å bedre forholdene for de mest utsatte 

barna. Etter ønske fra flere skoler skal CP lage en prosjektbeskrivelse på å utvide/kombinere VTS 

prosjektene til også å gjelde treplanting i skolegårdene og anlegge kjøkkenhage som skal drives av 

skolebarna. De ønsker å legge inn undervisning om jordbruk i samarbeid med ARO.  

Vi vil også vurdere å bidra til innkjøp av nok en eggklekkemaskin dersom vi får en gjennomarbeidet 

forretningsplan for salg av kyllinger/utleie av eggklekkekapasitet. 

For å sikre en god fortsettelse/opprettholde nivået på jordbrukskvaliteten vil vi gi bidrag til en ny 

stilling innen jordbruk tilknyttet CP, noe som også vil frigjøre/tilføre tid til det viktige arbeidet med 

Child Protection.  

Men alt avhenger av hvor mye midler vi har tilgjengelig. Aktiviteten og antall prosjekter settes i gang i 

samarbeid med CP når alt ligger til rette og penger og lokal kapasitet er tilgjengelig. 

Det er nå 12 år siden Linda Minnefond ble opprettet og vi har støttet mange forskjellige prosjekter. 

Men aldri før har vi vært med på prosjekter som med så små midler har hatt så stor påvirkning og 

endret livene til så mange, som «Vann til skole-prosjektene». 

Tusen takk til dere som bidrar og som gjør dette mulig. 

Paul Henriksen     

Linda Minnefond 


