
Barnas Håp arbeider mer aktivt enn noen gang for å bedre forholdene til
foreldreløse barn i Malawi. Vi er opptatt av å nå enda fler av de aller fattigste og
hjelpeløse. Vi holder fortsatt fokus på barnas oppvekstsvilkår, men endrer strategi
i forsøk på å gi flest mulig barn best mulig hjelp med de midlene vi har.

Et av hovedmålene for Barnas Håp vil videre være at fosterfamilier etterhvert skal
klare å stå på egne ben. For å nå dette målet endrer vi bruken av midlene. Fra å
gi kontantstøtte til ca 54 familier som vi gjør i dag, til å implementere mange
familier i et undervisningsopplegg som skal gå over 1-2 år.

Grønnsaksprosjektet
Vi startet grønnsaksprosjektet for 1 år siden. Vi underviste hver fosterfamilie i og
dyrke grønnsaker, bl.a. søtpoteter, tomater, salater. Madala, vår utmerkede
mann fra Zimbabwe har gått og syklet mellom mer enn 50 familier hver uke for å
undervise og følge opp deres grønnsakshager. Etter nitidig undervisning,
gjentakelse og oppfølging, ser vi at dette har blitt en suksess. De dyrker nå sine
egne grønnsaker. Noe til eget forbruk, og noe for salg til inntekt for å kjøpe andre
varer de trenger. Dette gir barna mer og bedre råvarer til mat, og ikke minst mer
variert ernæring. Dette er viktig for å utvikle seg både fysisk og bli mentalt
sterkere.

Vi utvikler nå prosjektet til å
rullere et større antall familier
som skal få under-visningen i en
periode på 1-2 år. Det
forventes at etter endt periode
vil de fleste familiene klare å
brødfø seg selv med 1-2
avlinger årlig.

barnashåp.no

Gjerder
Gjerder er viktig for å holde ute
skadedyr for avlingen, spesielt geiter,
kyr, griser og høner.
Et gjerde koster 900,- norske kroner
og er en av nøklene til suksess.
Familiene får sponset halvparten av
Barnas Håp.
Vi trenger DIN støtte i vårt prosjekt,
SPONSE et gjerde til en familie med
450 kroner.

Medisin
Utgifter til medisiner og behandling
av sykdommer er en utfordring for
familier i Malawi. Det offentlige helsevesenet er både ustabilt mtp. Helse-
personell, og det er medisinmangel.
Vi har derfor valgt å støtte familiene i prosjektet. Vi gir barn under 18 år støtte til
medisinsk behandling på en privat klinikk i lokalområdet. Dette ser vi på som
en viktig og god investering i barnas helse og utvikling.
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