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Et barn om gangen!
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Deaf Aid Kenya
Deaf Aid Kenya har hovedkontor i Nairobi og et
avdelingskontor i Kisii.
Det er totalt 28 ansatte pr i dag.
Daglig leder i Kenya er Jean‐Claude Adzalla og som har vært
ansatt i Kenya siden 2005. Han har også bodd og arbeidet
fire år i Hallingdal.

Early Childhood Education ‐ Det grønne huset
Deaf Aid har utarbeidet et skoleforberedende konsept
som heter Det grønne huset, for aldersgruppen 2 – ca.
20 år.
Det grønne huset kan enkelt etableres hvor som helst
både i Kenya og andre Afrikanske land!
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Early Childhood Education
Deaf Aid har pr i dag to grønne hus i Nairobi.
Behovet er fire, et i hvert «hjørne» av byen.
Målet er å fange opp døve barn så tidlig som mulig
og å gi dem tegnspråklig skolegang og videre utdanning.
The Ministry of Education har bedt Deaf Aid om å utarbeide
læreplan for denne gruppen, noe vi er godt i gang med.

Early Childhood Education – egen skole
Deaf Aid har i dag egen skole med de tre første
klasse trinnene. Skolen er en del av Det grønne
huset i Kiberaslummen, Nairobi.
All undervisning foregår på tegnspråk og skolen
utvikler egnet undervisningsmateriell.
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Early Childhood Education – støtter ca 300 barn
Deaf Aid støtter ca 300 døve barn som får
skoleuniform, sko, skolegang og mikroforsikring.
Deaf Aid samarbeider med 12 forskjellige
døveskoler rundt omkring i hele Kenya.

Early Childhod Education ‐ Foreldregrupper
For å kunne gi de døve barna optimale forhold, spiller foreldrene en viktig rolle.
Foreldrene må lære å kommunisere med barnet sitt på tegnspråk.
Deaf Aid har startet forskjellige foreldregrupper som inkluderer
tegnspråkopplæring, fagutdanning, mikrofinans som igjen resulterer i egne
selvstendige arbeidsplasser.
Det døve barnet blir en døråpner for en bedre hverdag for hele familien.
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Early Childhod Education ‐ Mikroforsikring
Deaf Aid erfarte at elevene hadde stort fravær pga sykdom og dette gjorde vi
noe med.
Via Deaf Aid Venner får barna i dag Mikroforsikring som gir dem tilgang til
gratis legekonsultasjon, behandling og medisiner. Som et resultat av denne
ordningen er skolefraværet sterkt redusert, noe som igjen resulterer i friskere
barn som får fullt utbytte av skoletilbudet.

Forebyggende virksomhet – Den mobile hørselsklinikken
Gjennom et samarbeid med Norad i 2010 har Deaf Aid
i dag et vellykket forebyggende tilbud gjennom den
mobile hørselsklinikken som reiser ut til tett befolkede
områder både i Nairobi og til andre steder i Kenya.

5

05.03.2012

Forebyggende virksomhet – Den mobile hørselsklinikken
Siden vi startet forsiktig opp mars 2010, har hørselsklinikkens
to ØNH‐leger behandlet over 3.000 barn. De fleste har alvorlig
ubehandlet ørebetennelse. Konsultasjon, behandling og utdeling
av medisiner er gratis.
Vi har også fjernet fremmedlegemer som maur, kakerlakk, perler ol. Fra øregangen.

Forebyggende virksomhet – Den mobile hørselsklinikken
Hørselstester har avdekket 11 døve barn som nå er
inkludert i våre tilbud.
Audiografen henviser ofte barn til videre undersøkelser
ved sykehus Deaf Aid samarbeider med.
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IT – dataundervisning på Bachelor nivå
I 2005 fikk Deaf Aid 50 brukte datamaskiner fra den norske
organisasjonen Fair. Det var starten på et fruktbart samarbeid
med den amerikanske datagiganten Cisco.
I dag underviser Deaf Aid to klasser hver dag på begynnertrinnet,
en om formiddagen og en om ettermiddagen. Lærerne er selv døve.

IT – dataundervisning på Bachelor nivå
Den videregående klassen på bachelor nivå har elever fra Sudan, Etiopia,
Tanzania og Kenya.
Høsten 2011 mottok vi ytterligere 200 datamaskiner og like mange
flatskjermer fra Fair og det startes nå opp tilsvarende undervisning flere
steder i Kenya.
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IT – dataundervisning på Bachelor nivå gir døve fast arbeid!
I Kenya, som i de fleste andre land i verden, er det vanskelig
for døve å få seg en jobb.
Pr. i dag har 17 døve fått fast jobb etter fullført eksamen og
etterspørselen er stor. Arbeidsgiverne er strålende fornøyd
med sine nye døve ansatte.

Kisii ressurssenter for døve
I juli 2011 reåpnet Deaf Aid ressurssenteret i Kisii.
I dag tilbyr vi foruten utdanning til døve ungdommer gjennom Deaf Aid Cisco
Akademiet, temadager til døveskoler/klasser, foreldregrupper og åpent
bibliotek til lokalbefolkningen. Ressurssenteret er også ansvarlig for
oppfølging av elever Deaf Aid støtter.
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Age distribution of the parents of deaf children
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Research ‐ Statistisk materiale
Deaf Aid har i samarbeid med Norad gjennomført landsomfattende undersøkelser
som gir verdifull informasjon om antall døve barn, skolesituasjon, årsaker,
familiesituasjon, økonomi osv.
Dette materialet er retningsgivende for det videre arbeidet, både til
Deaf Aid i Kenya og ikke minst viktig for myndighetene, da det ikke
finnes tilsvarende opplysninger fra før.

NORAD – Deaf Aid 3 års samarbeidsavtale
Deaf Aid har samarbeidet med Nord siden 2005 og er nå i det siste året
av en 3‐års samarbeidsavtale (2010 – 2012)
Deaf Aid ble evaluert av Norad i 2011 og vi kom veldig godt ut av
evalueringen og forventer å inngå ny samarbeidsavtale for 2013 – 2015.
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Deaf Aid i Hallingdal . . .
Geilo og Skurdalen skole, Skattebøl og Nedre Ål Skole, Stallen barnehage og Sando
SFO har omvendt adventskalender. Julegavene går til de to grønne husene.

Deaf Aid i Hallingdal . . .
HÅP og Betel, Nesbyen støtter årlig og er årsaken til at vi startet Det grønne huset.
Også Frelsesarmeen, Gol støtter Deaf Aid.
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MBK1

Deaf Aid i Hallingdal . . .
Geilo skole, 3. klasse holdt konsert = svømming en dag i uken i tre måneder

Deaf Aid i Hallingdal . . .
Sparebank1 Hallingdal ga kr 50.000 i julegave til Deaf Aid = ny skole i 2010
I dag 1., 2. og 3. klasse med over 20 døve elever.
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Deaf Aid i Hallingdal . . .
Gjensidige Forsikring Hallingdal ga kr 5.000 = mikroforsikring for 9 barn. Denne
ordningen var så vellykket så i dag tilbyr vi denne ordningen til alle barna våre i
Nairobi.

Deaf Aid i Hallingdal . . .
Liv Sørbøen 94 år, Ål og andre i Hallingdal strikker utallige ullsokker hvert år!
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Deaf Aid i Hallingdal . . .
Havfruen Baby & Småbarn svømming Ål og Nesbyen, samlet inn barneklær, kosedyr og leker i
store mengder.

Volontør
Høsten 2009 var Ragnhild Tunestveit, ÅL volontør i Kenya, støttet av
Rotaryklubben på ÅL.
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Volontør
Malin Dybdal Dalby var volontør i Kenya i over to måneder sommeren 2011.
Hun var en flott representant for bygda og Ål Rotary klubb, som støttet henne
med et stipend.
Over 20 nordmenn har vært volontører, pluss noen fra Sverige, USA, , England
og Kenya.

Rotary i Kenya
Etter utallige besøk i forskjellige Rotaryklubber i Nairobi og omegn, har vi
nå kontakt med en klubb som skal samarbeide med Rotary klubbene i
Hallingdal.
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Deaf Aid i Hallingdal . . .
Iness fra Togo i Vest‐Afrika er innbygger i Ål på det tredje året og er en del av Deaf Aids
langsiktige bistandsmål. I dag studerer hun spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Etter endt
studie returnerer hun tilbake til Togo hvor hun vil bli den eneste med slik utdannelse.

Bruktbutikken til Deaf Aid på torget på Ål
Bruktbutikken, under ledelse av Trine Trintrud, er en stor suksess og blir kun
drevet av frivillige. Deaf Aid har også kontor i de samme lokalene.
Butikken er nå åpen to dager hver uke, torsdag kl. 14 – 17 og lørdag kl. 10 – 14.
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Bruktbutikken til Deaf Aid
Givergleden er stor og vareutvalget mangfoldig i bruktbutikken.
Som eneste butikk på Ål er det lov å prute, men bare oppover og det fungerer
helt fint :)
Butikken har også selvbetjent døgnåpen uteavdeling :)
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Container nummer to ankommet Nairobi
Linda Fuglesang Tveito fra Ål startet prosjektet Barn hjelper barn i 2010 og
samlet totalt inn nesten 10 tonn utstyr og kr 67.000 til innkjøp av container,
frakt, toll osv.
I oktober 2011 ble hun og fire medhjelpere med til Kenya for å dele ut noe av
alt de samlet inn.

Container nummer to
Linda delte villig ut sko, klær, leker, medisinsk utstyr.
Her er det elevene på Cisco akademiet som får t‐skjorter fra ATA (Aal Tour
Amerika) prosjektet.
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Container nummer to
ATA T‐skjortene ble populære og vi så dem i bruk hver eneste dag.

Container nummer to
Linda hadde fått 100 brannskadesett og her mottar Jean‐Claude Adzalla noen
av dem for bruk i de grønne husene, mobilklinikken osv.
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Container nummer to
Mye medisinsk utstyr, bårer ol. har kommet ambulanser og mindre sykehus til
gode i Nairobi.

Container nummer to
I containeren var det også hundrevis av nye badedrakter og alle barna i begge
de to grønne husene fikk nytt badetøy, noe som skapte stor begeistring.
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Container nummer to
Barna fra det grønne huset i Kariobangi hadde aldri vært ute i et
svømmebasseng tidligere. Etter hvert boltret de seg både over og under vann.
Linda sponset også 6 mnd. leie av svømmebasseng og transport for
Kariobangibarna.

Container nummer to
Barna fikk også is for første gang og svømmebriller.
Mange nye spennende opplevelser og erfaringer på en gang.
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Container nummer to
Omvendt julekalender er utbredt i Norge og det å få en innpakket gave var en
helt ny opplevelse for Kariobangibarna.

Container nummer to
Barna lærte fort at de skulle fjerne gavepapiret og ble raskt konsentrert om
innholdet.
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Hjemmebesøk i Kiberaslummen
Hjemmebesøk til et par av barna våre ble det også. Her på vei hjem til to av
barna fra Det grønne huset i Kiberaslummen.

Hjemmebesøk i Kiberaslummen
Inntrykkene var mange og sterke.
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Den norske organisasjonen FAIR på besøk
Til sammen har Deaf Aid kjøpt 200 datamaskiner og 200 flatskjermer fra Fair
og de kom for å dokumentere og lage reportasjer om dette flotte
samarbeidet.

Årets ildsjel
Deaf Aid ønsker å oppmuntre til økt innsats og vi vil synliggjøre og berømme
denne dette med utnevne «Årets ildsjel» til den eller de som har stått på
ekstra. Som en takk og ikke minst oppmuntring til å stå på videre for Deaf Aid
berømmes innsatsen med en tur til Kenya for å oppleve arbeidet vårt på nært
hold.
Årets ildsjeler 2011 gikk til Trine Trintrud og Randi Kvelprud Stein fra Ål for
deres utrolige innsats i Bruktbutikken på Ål.
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Deaf Aid fortsetter å arbeide for inkludering av
døve i det Afrikanske samfunnet og med fokus
på døve barn og unge.
Deaf Aid fortsetter å påvirke og aktivt arbeide
for bedre skolegang/utdanning, styrke tilgang og
kvalitet på tegnspråket, gi kunnskap og støtte til
foreldre og generell informasjon på alle plan i
samfunnet og som igjen vil føre til
holdningsendring og gi en bedre hverdag og
fremtid for døve i Kenya og Afrika.
Deaf Aid – Hallingdals egen bistandsorganisasjon
Deaf Aid, v/Marit B. Kolstadbråten, Plettevegen 10, 3570 ÅL
Mob: 911 23 682 Mail: marit@deafaid.org Web: www.deafaid.org
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