Vil du være med å starte noe STORT?
Den Afrikanske farm.
Samtidig med at Barnas Håp har drevet sin virksomhet og gitt støtte til 60 familier, har våre
venner Bertus og Lynnette etablert seg på farmen Songa. Dette er en
gård som Sigvart Byberg tenkte skulle bli
et mønsterbruk og opplæringssted for
landbruk. Etter mange år, mange svik og
mange skuffelser måtte Sigvart til slutt
erkjenne at det ikke er mulig å fjernstyre en
gård i Afrika. Den ble derfor overdratt til
Lynnette og Bertus.
Lynnette og Sigvart,
vår adoptivkatt

Bertus fkser et vinduu

Fra nødhjelp til selvhjelp
Barnas Håp har gradvis gått over fra utdeling av mat til systematisk opplæring i grønnsaksproduksjon. 60 familer har fått opplæring og tett oppfølging i over ett år. Våre lokale ansatte
Irene og Madala har vært ansvarlig for opplæringen. Dette programmet ble avsluttet ved at
alle som ville fikk tilbud om støtte til gjerdekjøp. Vi ønsker nå å gå i gang med en ny gruppe
med 50 familier.

Gjerder før – brukte myggnett

Gjerder nå – skikkelig netting

Kollektiv – sammen er vi sterke
Det første grønnsaksprosjektet var basert på at familiene dyrket hjemme i egen hage. Dette
har fordel med nærhet, men også ulemper i form av skrinnt jordsmonn, naboens husdyr og
vannmangel. I tillegg har det vært en stor belastning for Madala som har måttet sykle rundt i
hele distriktet for å oppsøke familiene.
Lynnette og Bertus har tilbudt oss å
bruke 50 mål av arealet på Songa. Her
vil vi etablere et kollektiv etter modell
fra Israelske Kibbutzer. Familiene vil
dyrke grønnsaker og mais til eget
forbruk. Dette sikrer gode avlinger og
god spredning av kunnskap.
Familiene som deltar vi få støtte til mat
de første månedene. Etter ca et halvt år
vil de være selvforsynte og støtten fra
oss trappes ned til å gjelde skolebøker
og medisinsk hjelp på klinikken.
En familie uten egen jord har fått lov å dyrke på Songa

Vannmangel – Jon Ivar i et uttørket vannull

Vannmangel – Irene, Jon Ivar og Madala på hagebesøk

Din Afrikanske Farm
For å få til en slik storskala intensiv produsksjon kreves det vann – masser av vann.
Vi vil derfor investere i en ny brønn. Kostnaden er stipulert til ca 30.000 kr.
Hele prosjektet står og faller med denne brønnen. Har du lyst til å være med på årets mest
betydningsfulle julegave foreslår vi et bidrag til nytt vann. Som en bonus kan du si at du har
en andel i en afrikansk farm. En farm hvor 50 familier får tilgang til et nytt og bedre liv.

Vårt mål og vår drøm – grønnsaker nok til seg selv og nok til å selge
Ta gjerne kontakt – vi har alltid tid til en prat om barna våre.
Per-Edvin Blystad Tlf: 996 97 707
Barnas Håp post@barnashap.no
Neptuns vei 13 A, 3150 Tolvsrød

VIPPS
78934
Konto nr: 1822 356 4174

