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1.0 INTRODUKSJON
Aid in Meeting (AIM) er et bistand- og
kulturutvekslingsprogram for medlemmer av
Lions Norge i alderen 20-30 år, eller som er
medlem av en av Lions studentklubber. AIM
handler ikke kun om å gi bistand, men handler
også i stor grad om å gi de unge erfaring
innenfor bistandsarbeid.
AIM-delegasjonen arbeider selvstendig fra
Lions Norge, og bestemmer prosjektene selv.
AIM-komiteen, som består av representanter
fra hovedkontoret til Lions Norge og
presidentene i studentklubbene, skal kun
godkjenne prosjektene og budsjettet. Dette
gjør at delegasjonen får god erfaring innen samarbeid, beslutningstaking, evaluering,
research og ikke minst selvstendig arbeid. Et av kravene til AIM er at prosjektene
skal være bærekraftige, noe som betyr at prosjektene skal være nyttige i lang tid
framover.
Årets delegasjon bestod av fire studenter fra Trondheim, som sammen planla og
gjennomførte et fire ukers opphold i Zambia i perioden 11.juli til 11.august 2019.
Mye av arbeidet med AIM foregikk før selve oppholdet i Zambia. Planleggingen
startet i slutten av februar da vi møttes i Trondheim. Vi kontaktet tidligere
samarbeidspartnere og bestemte oss for hvilke prosjekter og organisasjoner vi
ønsket å jobbe med. I år ble det sendt en delegasjon for å avslutte samarbeidet med
de ulike organisasjonene i Zambia, derfor valgte vi å fortsette samarbeidet med de
organisasjonene delegasjonene fra 2017 og 2018 hadde erfart som de mest stabile.
Ettersom de tidligere delegasjonene brukte mye tid på å skape gode muligheter for
videre prosjektarbeid ble valget vårt enkelt.
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For å sikre gode prosjekter i Zambia var det viktig for oss i delegasjonen å ha god og
regelmessig kontakt med organisasjonene vi skulle jobbe med. På denne måten fikk
vi en grundig og effektiv måte kartlagt hva organisasjonene trengte, og hvordan vi
kunne bistå.

1.1 PRAKTISK INFORMASJON
Under planleggingen og under oppholdet i Zambia var Lions Aid Norway (LAN) en
viktig støttespiller. Landsdirektøren for LAN Zambia, Nicholas Mutale, ble kontaktet
tidlig i planleggingen, og hjalp oss blant annet med å finne vertsfamilier til den første
uken, samt overnatting i de resterende ukene og transport under oppholdet.

1.2 KOST OG LOSJI
Første uken bodde vi hos vertsfamilier. De resterende ukene bodde vi på Amaris
Furnished Apartments som ligger omtrent 30 minutters kjøretur unna Shine og
noenlunde samme tid unna Little Assisi (organisasjoner vi samarbeidet med).
På Amaris hadde vi tre leiligheter hvor alle rommene hadde bad og utstyrte kjøkken.
Leilighetene var rene og vi hadde stort sett tilgang til vann og om vi var heldig
varmtvann. Vi spiste som regel frokost i leilighetene, og middag både “hjemme” og
ute. Det nærmeste kjøpesenteret var omtrent en 15 minutters kjøretur unna.

1.3 TRANSPORT
Gjennom hele oppholdet fungerte Nicholas Mutale som vår trofaste sjåfør og møtte
alltid opp 10 minutter før avtalt tid. Dette var en stor trygghet for oss i delegasjonen,
da vi ble godt kjent med Mutale første helgen jentene bodde hos han. Han fungerte
derfor både som sjåfør og kontaktperson. Utenom dette var det uproblematisk å få
tak i taxi om vi skulle trenge transport utenom.

1.4 KULTURUKE
Den første uken av oppholdet i Zambia var en kulturuke, hvor vi bodde hos ulike
vertsfamilier. Vi ble godt tatt imot og møtte mange hyggelige mennesker. Ettersom
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alle vertsfamiliene er medlemmer i Lions club fikk vi et lite innblikk i hvordan de
opererer i Zambia. Vi fikk tatt del i vertsfamiliene sin hverdag, og fikk være med på
mange ulike aktiviteter.
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2.0 SHINE ZAMBIA READING ACADEMY
Shine Zambia Reading Academy tilbyr en
2-årig skolegang med fokus på lese- og
skriveferdigheter for barn uten økonomiske
ressurser til å gå på ordinær skole. Shine
ble opprettet av Mr.Vineet Bhatnagar i
2008, og er en veletablert skole med god
omtale. Skolen ligger ved Kalikiliki, som er et
høyt befolket område preget av fattigdom.
Formålet med skolegangen er at barna skal
bli kvalifisert til å plasseres ut i offentlig skole
etter oppnådde læringsmål ved Shine. I tillegg
til undervisning har de også et matprogram
som metter cirka 180 munner ved lunsjtid
daglig. Dette mattilbudet er meget viktig da
flere av barna ikke har tilgang på næringsrik
mat i hjemmet.
Shine har også som formål å gi ressurser og læringstilbud til de voksne i
lokalbefolkningen, og bruker dermed lokale innbyggere som lærere og andre
praktiske stillinger knyttet til skolevirksomheten. Etter endt skoledag er skolens
bibliotek åpent for lokalsamfunnet og fungerer som et læringstilbud og møtested
utover skoletilbudet.
Shine har også landområder i Rufunsa som benyttes til virksomhet med grisefarm.
De har en fungerende brønn på sitt landområde på 70 mål, som gir muligheter for
videre utnyttelse av området.
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2.1 INTRODUKSJON OG ORGANISERING
Elevene på Shine undervises av lærere fra lokalsamfunnet. Lærerne har
gjennomgått opplæring hos Shine, noe som sikrer et godt undervisningsgrunnlag i
henhold til skolens metoder. Skoleprogrammet ved Shine omfatter 2 års
undervisning. Det meste av undervisningen foregår på engelsk, men også noe på
lokalt språk i henhold til hvor godt de mestrer engelsk. Eleven ender skolegangen
etter å primært ha ervervet skrive- og leseferdigheter, men også ferdigheter innen
matematikk og naturvitenskap. Ved beståtte fag kvalifiseres eleven til den ordinære
skolen ved 4. eller 5. klassetrinn. Om elevene ikke har oppnådd de forventede
læringsmålene kan de som regel ta et skoleår om igjen.
Shine meddeler gode tilbakemeldinger da lese- og skrivekompetansen gjør elevene
kompetente til å fullføre ordinær skolegang. “Få elever per lærer” er et prinsipp de
ønsker å følge for å kunne gi mer oppmerksomhet til elevene. Deres retningslinjer
ligger på cirka 20 elever per lærer. Øktene varer ca 50 minutter etterfulgt av en
pause mellom timene.
Skolen har vært i drift i 12 år, inneholder 8 klasserom og bibliotek, og har primære
fasiliteter som toalett og vannforsyning gjennom brønn. Etter byggingen av mur rundt
skoleområdet med hjelp fra AIM-delegasjonen i 2016, ble det lettere å vedlikeholde
skolegården da ramponeringen av skolens eiendeler tok slutt. Det førte også til
inntekter fra å leie ut skolegården til parkeringsplass på ettermiddagstid.
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Selv om de fleste elevene fullfører læremålene ved Shine med gode resultater, er
det få elever som kommer fra familier med økonomi til å betale for den offentlige
skolen. I tillegg til skoleavgiften, må elevene også betale for sine skoleuniformer og
pensum. For de barna som ikke får muligheten til å fortsette sin utdannelse, er
ervervelsen av kunnskap på Shine særdeles viktig for jobbmuligheter senere i livet.
I 2017 fikk Shine tildelt et landområde på 70 mål i Rufunsa som ligger omtrent 2
timer unna Lusaka. På området er det opprettet både velfungerende brønn (AIM
2018) og grisefarm (AIM 2017). Den langsiktige planen er å skape et skoletilbud i
Rufunsa også med gratis grunnleggende skolegang for de lokale barna og jobber for
de voksne.
Over flere år har AIM-delegasjoner hatt et samarbeid med Shine, og rapportert om et
godt samarbeid og vellykkede prosjekter, samtidig som at hyggelige møter med
skolen har funnet sted. Shine meddeler at Lions Club Norways bidrag og AIMdelegasjonenes deltakelse har ført til bærekraftige ressurser og inntekter ved
sikkerhetsgjerdet rundt skoleområde, maismølle og grisefarm med brønn.
Sikkerhetsgjerdet rundt leilighetene som leies ut på Shines eiendom ble ferdigstilt
under vårt opphold. Shine mener våre bidrag spiller en viktig rolle for deres mulighet
til å positivt påvirke livene til de fattige barna i Zambia.

2.2 EKSPANSJON AV GRISEFARM
Etter et av hovedprosjektene til AIM 2017 ble det opprettet en grisefarm med to
purker og en gris på Shines landområder i Rufunsa. Det ble også opprettet en brønn
på eiendommen etter fjorårets AIM-delegasjon (2018), og med årets bidrag
planlegges et solcelledrevet vannforsyningssystem. Årets delegasjon har gitt bidrag
til å ekspandere både grisebingen og antall griser til det dobbelte. Per dags dato har
de ikke opparbeidet inntekt på grisefarmen da den nylig er opprettet, og de første
kullene med grisunger nylig har blitt født. Selv om grisefarmen ikke har vært i drift
veldig lenge, mener de at en ekspansjon vil være suksessfull og viktig for
bærekraftig inntekt for skolen. Vi besøkte farmen og ble møtt av velholdte griser som
tilsynelatende har et verdig liv og veldig gode levevilkår.

7

2.3 GRØNNSAKSAVLINGER
Med det planlagte solcelledrevne vannforsyningssystemet blir det også mulig å
opprette grønnsaksåker på området, da de sparer seg verdifulle arbeidstimer på
manuell vannforsyning. Mais, søtpoteter, tomater, løk, aubergine og kål er blant de
planlagte avlingene, og er tenkt å primært være en inntektskilde, men også mulige
næringskilder til matprogrammet deres. Ved matprogrammet benytter de seg av
innkjøpt mais, men ved egne maisavlinger vil de kunne spare store kostnader. Dette
prosjektet ble også innfridd med støtte fra AIM 2019. Under vårt besøk på
grisefarmen ble vi vist rundt på de store landområdene som vil bli benyttet til
opprettelse av grønnsakåkeren, som vil finne sted etter ekspansjonen av
grisefarmen.
Vi i AIM-delegasjonen 2019 fant Shines prosjektforslag som overbevisende og
bærekraftige prosjekter som vi tror vil føre til økte inntekter, og i tillegg mulighet for
næringskilder. Støtten til disse prosjektene vil bidra til å sikre virksomheten ved
skolen og derav gi økte muligheter for fattige barn å få grunnleggende behov dekket,
nødvendig kunnskap, en verdig plass i samfunnet og økt sjanse for jobbmuligheter.
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2.4 UNDERVISNING, FOREDRAG OG AKTIVITETER
I likhet med de tidligere delegasjonene deltok vi med undervisning for elevene. Etter
enighet med rektor David Mulenga underviste vi i matematikk, psykologi, geografi og
kultur. Undervisningen ble lagt opp med hensyn til kunnskapsnivå av elevene, og det
ble benyttet morsomme aktiviteter som blant annet mattelek med terninger,
ringaktivitet med håndtrykk og læring av norske uttrykk. Elevene viste stor villighet til
å lære og uttrykte stor interesse for temaene.
Det ble også gjennomført et foredrag for de ansatte om mindset og lærernes
motivasjonskraft overfor elevenes progresjon i læremål. I tillegg til undervisning og
foredrag, deltok vi også på leseøving i biblioteket, aktivitetsdag og siste skoledag før
ferie. Aktivitetsdagene finner sted hver fredag, hvor barna får velge hvilke aktiviteter
de vil delta på blant annet dans, fotball, sang og historieskriving.
Ved skoleavslutningen hadde de en stavekonkurranse og innslag av sang, dans og
drama. Et dramastykke omhandlet kvinners ulike yrker som gikk i strid med
stereotypiene som spesielt dominerer Zambia. Oppvisningen ble funnet sterk, nyttig
og motiverende for de unge barna.
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2.5 EVALUERING
Etter 5 års samarbeid mellom AIM og Shine, er det tydelig at delegasjonenes
engasjement har medført seg bærekraftige fordeler for Shine. Sikkerhetsgjerdet
rundt skolen (AIM 2016) økte vedlikeholdet av ressursene betraktelig. Vandalisme av
grønnsakshage, vannpumpe, vinduer og mengder av forsøpling ble stanset ved
opprettelse av sikkerhetsgjerdet. Tiltaket medførte også inntektskilde ved utleie av
området som parkeringsplass for lokalbefolkningen over natten. Maismøllen (AIM
2017) har gitt Shine mulighet til å kverne maismel til måltidene ved matprogrammet,
og utgjør en inntektskilde da lokalbefolkning kan benytte seg av maismøllen mot
betaling.
Sikkerhetsmuren rundt utleieleilighetene (AIM 2018) ble ferdigstilt under vårt
opphold, som øker vedlikehold og utleiepriser. De nevnte bidragene fra AIM over
flere år har hjulpet Shine med å gi sårbare barn et skoletilbud og et måltid hver dag i
skoleuken. Årets delegasjon møtte flere tidligere elever av Shine som har fortsatt sin
skolegang etter de 2 årene hos akademiet. De står frem som bevis på at
skoletilbudet hos Shine gir en videre mulighet til å oppnå en utdanning og komme
seg ut i jobb.
Shine sin eiendom i Rufunsa har også
mottatt bærekraftig støtte fra AIM etter
landområdene ble tildelt i 2017.
Grisefarmen (AIM-2017) ble ferdigstilt i
2018, og har oppnådd første kull med
grisunger. Fjorårets delegasjon (AIM-2018)
bisto med en nødvendig brønn for driften i
Rufunsa. Ved årets bistand til en
ekspansjon av vannforsyning og grisefarm
vil området bli ytterligere bærekraftig ved større griseoppdrett og bedre
forutsetninger til å opprette og vedlikeholde en grønnsaksåker.
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Grisefarmen er tilsynelatende bærekraftig med gode levevilkår for grisene samtidig
som det genererer jobber for lokale. Under vårt besøk på grisefarmen ble det også
tydelig at driften er seriøs med renslighet og sikkerhet. For å minske sannsynlighet
for sykdomsutbrudd er det restriktive regler for hvem som kan besøke grisene, og
det er innført sanitære standarder. Ekspansjonen av grisefarmen er det første
påtenkte prosjektet før grønnsakåkeren opprettes. Grønnsaksåkeren vil videre være
svært fordelaktig for generering av inntekter fra avlingene samtidig som de kan
brukes i Shines matprogram. Ved å bruke mais fra egne avlinger vil Shine kunne
spare store mengder penger på et hverdagslig forbruk av mais.
Undervisningen for elevene ble meget vellykket, da både engasjement og lærekurve
i timene var stor. De lærte nyttige ting om geografi på verdensnivå, og ikke kun innad
i Zambia. De fant undervisningen i geografi og norsk kultur som meget interessant,
der flere lærte seg de 7 kontinentene, og blant annet norske strofer.
Matematikkundervisningen hjalp barna med å oppleve matematikk som lek og

universelt. Grunnleggende matematiske ferdigheter som gangetabellen ble praktisert
ved lekene. Undervisningen i vitenskap var også populær da elevene lærte om
grunnleggende mekanismer i menneskets hjerne, som også ble demonstrert via
håndtrykk i ringlek. Videre fokus var på holdninger til egen utvikling og
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måloppnåelse. Elevene hadde en tydelig utvikling i løpet av undervisningen med
tanke på utstråling av selvtillit og evne til å tro på sine måloppnåelser.
Foredraget om mindset for lærerstaben ble også verdsatt. Mindset er en psykologisk
term for individers holdninger om de kan utvikle sin intelligens eller om den er
uforanderlig. Etter en gjennomgang av forskningsfunn på feltet og noen
læringsmodeller ble det rom for lærerne å diskutere deres meninger om temaet.
Rektor Mulenga fant dette meget nyttig for lærerstaben som har møtt på problemer
med å motivere enkeltelever.
I likhet med tidligere delegasjoner, har vi i år også hatt et meget godt samarbeid med
Shine Zambia Reading Academy. Mr. Vineet Bhatnagar har vært svært behjelpelig
og pålitelig i vårt samarbeid rundt prosjektet, budsjettering, og ikke minst planlegging
av besøk både på akademiet og i Rufunsa. Det var dog noen utfordringer med
organisering av undervisningstimer da dette ble planlagt i kort tid før, men ellers var
opplegget oversiktlig. Vi opplever samarbeidet med Shine som meget bærekraftig
med årets avsluttende prosjekter, da vi har sett nytteverdi av de forutgående
prosjektene og det som ligger til grunn for årets prosjekter. Shine meddeler at Lions
Club Norways bidrag og AIM-delegasjonenes deltakelse har ført til bærekraftige
ressurser og at våre bidrag spiller en viktig rolle for deres mulighet til å positivt
påvirke livene til de fattige barna i Zambia.
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3.0 ACTION FOR CHILDREN
Action for children er en internasjonal
organisasjon som driver veldedig arbeid. I
Zambia har Action for Children, også kjent som
AfC fokus på å dekke grunnleggende behov for
barn, som medisinsk hjelp, et trygt sted å bo og
skolegang, og er et barnehjem for gatebarn i
Zambia. Mange barn i Zambia vokser opp under
farlige og utrygge forhold på gaten, og AfC har
sørget for å gi over 200 barn en mulighet til et
verdig liv.
Hjemmet ble startet opp av Carol McBrady i 2003,
og har blitt driftet av henne og de andre som jobber
der siden. Barnehjemmet får støtte til drift og
skolepenger til ungene fra AfC Minnesota. Utover
dette blir organisasjonen støttet av ulike donerer til ”special projects”, som typisk er
prosjekter Lions Club bidrar med.
Organisasjonen består av tre hjem; Salvation Home, Redemption House og
Kulanga Bana. Salvation Home er et midlertidig bosted for barna, og det første
hjemmet barna kommer til. Kulanga Bana er neste stopp, og er også et permanent
hjem for barna som ikke finner tilbake til familiene sine. Siste hjemmet kalles
Redemption House, og er for de eldre guttene som har skolegang i Chongwe.
Barnehjemmet er hovedsakelig for gutter, men per dags dato (08.08.19) bor det et
par jenter på Salvation Home, og to jenter får støtte til å gå på boarding school.
Både Kulanga Bana og Redemption House ligger i hvert sitt distrikt utenfor Lusaka,
slik at barna får en trygg avstand fra gatemiljøet. Dette bidrar til å skape større ro og
stabilitet, og minsker risikoen for at barna ender opp tilbake på gaten.
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3.1 INTRODUKSJON OG ORGANISERING
Carol McBrady, også kalt Mama Carol, reiste i 2003 til Zambia for å delta på den
internasjonale student-konferansen. Her lå mye av fokuset på å øke bevisstheten
rundt HIV og AIDS for ungdommen i landet. Det tok ikke lang tid før de unge barna
hadde satt sitt preg på kvinnen fra Minnesota, og allerede her begynte diskusjonene
og planleggingen av en permanent bistandsorganisasjon. Planen hadde en hensikt:
den skulle bistå og hjelpe vanskeligstilte barn i Zambia. I 2005 sa hun opp jobben sin
og flyttet fra Minnesota til Zambia for å starte barnehjemmene i dag kjent som Action
for Children. Organisasjonen jobber hovedsakelig med gutter, men det er ikke
uvanlig at også jenter bor på Salvation Home. Svært mange av barna i Carols
omsorg kommer fra gaten. Noe som kan gjøre de svært utfordrende å håndtere.
Noen av barna har levd på gaten så lenge de kan huske, enkelte snakker ikke,
enkelte er traumatisert, noen har slitt med rusmisbruk enkelte er misbrukt og noen er
svært syke psykisk og/eller fysisk syke. I 2019 styrer Carol McBrady tre ulike hjem. I
dag rommer hjemmene hennes nærmere hundre gatebarn.

Barnehjemmet består så nevnt av tre deler: Salvation Home, Redemption House og
Kulanga Bana. Salvation Home er stasjonert i Lusaka og alle barna som i dag lever
under Mama Carols omsorg har vært innom dette hjemmet. Her bor barna til de har
lært seg tilstrekkelig med engelsk og bygd seg opp en viss mengde tillit hos Mama
Carol. Hvis mulig, vil Salvation Home forsøke å komme i kontakt med barnets familie
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- gitt at individet har en familie - og ta en vurdering på
om barnet kan returneres til dem. Ofte viser dette seg
å være en svært vanskelig og tidkrevende prosess. På
bakgrunn av dette er det svært individuelt hvor lenge
barnet blir boende på Salvation Home. Her bor det per
dags dato (08.08.19) rundt 20 barn.
Kulanga Bana er et permanent hjem for barna. Her
bor det barn i de fleste aldre. Gården ligger såpass
langt unna Lusaka at guttene får en trygg avstand fra
gatemiljøet de er vant til. Dette bidrar til å skape ro og
stabilitet, som er viktig da omstillingen fra livet på
gaten til en hverdag fylt med plikter og regler kan være vanskelig for mange. Ofte
havner barn på gatene som et resultat av uoverensstemmelser i hjemmet, eller på
grunn av husstandens situasjon. Dette kan være alt fra omsorgssvikt, rusproblemer
og mishandling,- det er til og med eksempler på foreldre som har solgt barna sine
som prostituerte. Action for Children samarbeider med en sosialarbeider som holder
kontakten med enkelte av familiene og forsøker å løse opp i konfliktene der dette lar
seg gjøre. Derfor er det noen av beboerne som har kontakt med familien, selv om de
bor på de ulike hjemmene. Hjemmet blir drevet av Francis, som vokste opp i de tre
hjemmene til AfC.
Redemption House rommer guttene som har skolegang i Chongwe. Dette er
hjemmet for de eldste guttene i Carols omsorg, og rommer omtrent 22 gutter
(08.08.19). Guttene bor sammen med Jonathan, som fungerer som daglig leder på
hjemmet. På lik linje med Francis kom Jonathan også fra gaten. Guttene i hjemmet
har et eget fotballag som deltar i organiserte cuper og kamper. De som ikke spiller
fotball driver blant annet med musikk, kunst, og konkurrerer i sjakk.
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Action for Children baserer seg på frivillighet, både fra de som jobber og driver
stedet, men også fra barna selv. Ofte oppsøker barna selv hjemmet og bor der av
egen vilje. I senere tid har det også forekommet at ulike statlige institusjoner og
organer tar kontakt med Carol på vegne av et barn i nød. Zambia har ikke et
tilstrekkelig tilbud til disse barna, og det virker slik at mange anser Action for Children
som den beste muligheten for å hjelpe gatebarn som trenger hjelp. Frivilligheten er
en viktig forutsetning for å takle overgangen fra gatelivet tilbake til samfunnet.
Prosjektet har som mål å lære barna om respekt. For å skape et best mulig miljø og
trygghet for beboerne og for å få best mulig oversikt, har Mama Carol innført en
ordning hvor de eldste guttene, og de som innehar ekstra ansvar, omtales som
onkler eller tanter.

Guttene får sponset skolegang gjennom donasjoner og sponsorordninger. Etter
fullført grunnskolen (1.-7. trinn), får de muligheten til å sponses videre til de har
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fullført 9 trinn eller 12 trinn. Dersom noen sponser skolegangen deres, binder de seg
til å jobbe som onkel i ett år etter avsluttet skolegang. Dette gir barna en mulighet til
å gi tilbake til prosjektet, og bidra til at flere gutter får en tryggere hverdag med kjente
fjes som kan fungere både som inspirasjon og gode rollemodeller.

3.2 PROSJEKTER
Aid in meeting har hatt positiv erfaring med å samarbeide med Action for Children
gjennom flere år. Organisasjonen har vist at de er en troverdig aktør som nyttiggjør
seg av norsk bistand på en bærekraftig måte. Også i år har AfC lagt frem forslag til
et svært spennende og positivt prosjekt som AIM kan delta i, både gjennom
økonomisk bistand, arbeidskraft og kunnskapsutvikling. Derfor har vi valgt å
samarbeide med Action for Children.

I år arbeidet Action for Children for å muliggjøre et
bedre tilbud for barn og lokalsamfunnet knyttet til
Redemption House i Chongwe. Dette er hjemmet som
huser de eldste barna som får skolegang av AfC. Per
i dag leier AfC fasilitetene, men har kjøpt en tomt som
de ønsker å bygge på og flytte til for å kunne gjøre
prosjektet mer bærekraftig og oppnå langsiktig
stabilitet.

Måten de vil gå frem på for å oppnå dette er ved å
gradvis bygge strukturer som kan brukes til landbruk og boliger slik at
lokalbefolkningen kan sysselsettes og ivareta eiendommen. På lang sikt har AfC
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planer om å bygge et læringssenter og et hjem til barna på denne tomten. For at de
skal kunne holde på tomten er de nødt til å begynne byggearbeidet fort, slik at
uvedkommende ikke tar seg til rette på den og søppel dumpes på området.

Prosjektene AIM og Lions Club Norway finansierer i 2019 er som følgende:
-

 En vannbrønn med håndpumpe
Et modulært hønsehus som kan transporteres

Som første ledd i dette prosjektet må det bygges en brønn for å gi livsgrunnlag til
mennesker som skal bygge på, og ivareta området. Brønnen vil også kunne brukes
til å dyrke grønnsaker som kan både benyttes i kost og til salg for AfC. Vi i AIM 2019
er overbevist om at dette er et viktig og bærekraftig prosjekt som kan skape positive
ringvirkninger og nye muligheter. I tillegg til en brønn, ønsker AfC å bygge et
hønsehus utenfor dagens Redemption House som etter hvert skal flyttes til den nye
eiendommen. Dette skal gi barn og lokale folk mat og inntekt. Også her er tanken at
bygging og drift av huset skal gi mennesker i området et positivt arbeid som kan
være lærerikt og skape verdier. For å sikre en trygghetsfølelse og ivaretakelse av
eiendommen vil AfC bygge en mur med hjelp fra lokale håndverkere. Dette vil kunne
beskytte avlinger fra tyver og ville dyr, samt unngå at søppel dumpes på
eiendommen.

AfC etterspurte også
undervisning og veiledning
fra oss i AIM, noe vi svært
gjerne ønsket å bidra med.
Dette ga oss en mulighet til
å være med på AfC sitt
positive arbeid med å gi
barn lese- og
skriveferdigheter,
matematikk kunnskaper,
samt øvelse i å snakke
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engelsk og utveksle kultur. Vi ville også bidra med bygging og praktiske oppgaver
der det var behov for det i forbindelse med årets prosjekter.

Vi i AIM 2019 var overbevist om at disse forslagene fra AfC vil gi svært god uttelling
for bistandsmidler fra Lions Club Norway og kan gi mennesker i nød et verdig liv nå,
og på lang sikt.

Ved ankomst ble kontrakten med AfC signert av vår delegasjon og leder for AfC,
Carol McBrady. Dagen etter fikk AfC et anbud på hønsehuset fra deres lokale
entreprenør som viste en stor økning av utgifter sammenlignet med det opprinnelige
budsjettet. Dette skyldtes at hønsehuset skal bygges med materialer som kan
transporteres til den nye eiendommen. Det ble også anslått at vårt opprinnelige
budsjett, og det første anbudet på brønnen var for høyt. På bakgrunn av dette ble
det bestemt at AIM skulle bistå AfC med å finne et firma som kunne utføre boringen
av brønnen til en rimeligere pris enn budsjettet tilsa, slik at noe av midlene til
brønnen kunne overføres til hønsehuset.

AIM oppsøkte tre firmaer sammen med AfC og mottok ett anbud som var
tilfredsstillende med hensyn på kostnad og betingelser. Nicholas Mutale fra Lions
Club Zambia Hjalp oss med å lage en kontrakt som skal sikre AfC sine interesser.
Kontrakten ble undertegnet av AfC og firmaet som skal utføre boringen. Ett
eksemplar av den undertegnede ble også overlevert til Nicholas Mutale.

En ny kontrakt mellom AIM og AfC ble signert med hensyn på forandringer i
budsjettet. Den totale økonomiske bistanden var likevel den samme som i den
opprinnelige kontrakten.

Allerede mens vi var på besøk hos AfC begynte forberedelsene med å rydde land til
hønsehuset utenfor Redemption House. AfC har lovet at AIM skal få følge
byggearbeidet og boringen av brønnen gjennom oppdateringer via mail.
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3.3 TRANSPORT
Mandag morgen ble vi kjørt av Nicolas Mutale til Salvation Home. Fra det første
hjemmet ble vi kjørt av Francis (ansvarlig for Kulanga Bana) til den andre hjemmet,
Redemption House, hvor vi fikk hilst på de eldre guttene. Senere kjørte han oss til
det siste hjemmet og “endestoppet”, Kulanga Bana. I løpet av oppholdet vårt på
barnehjemmet var minibussen til AfC transportmiddelet vi brukte. AfC bisto med
sjåfør når enn vi skulle trenge å komme oss et sted.

3.4 BOSITUASJON
Vi var på Kulanga Bana fra mandag til fredag, hvor vi sov i et bygg et steinkast fra
hjemmet der barna bodde. Vi fikk to soverom til disposisjon meg egne bad, samt et
kjøkken. Bygget hadde et tredje soverom hvor resten av de ansatte sov.
Første natten var nok den vanskeligste da vi opplevde det som fremmed, mørkt og
litt annerledes enn hva vi var vant til. Dog var dette, som mye annet, en vanesak.
Etter første natten var det verste over, og de resterende dagene gikk knirkefritt. Vi
følte oss trygge og godt tatt i mot.

3.5 OPPHOLD
Mandag 29.juli 2019 dro vi fra Amaris Apartment i
Lusaka til Kalunga Bana. Hovedvekten av arbeidet gjort
med Action for Children i Zambia ble gjort på denne
gården, samt Redemtion House. Prosjektmessig ble de
to første dagene brukt hos Kulanga Bana, hvor vi lekte
en del barna, og holdt lette undervisningstimer. Selv om
barna går på skole, er det for de fleste snakk om et par
timer daglig. Dette setter klart sine begrensninger, og
derfor ønsket vi å bidra med noe undervisning på de
teamene Carol anså som hvor vi kunne hjelpe til mest.

Undervisningen vi hadde var både i matte og engelsk. Det opplevdes som noe
utfordrende å hoppe inn i undervisning i matematikk og kjemi da vi ikke hadde noe
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kunnskap av nivået guttene lå på. Denne undervisningen
ble derfor gjennomført på en kjekk og sosial måte, da vi
følte vi fikk mer utbytte av det en den typiske
undervisningen.
Vi holdt IT-kurs for de ansatte på Kulanga Bana.
Kunnskapsnivået i IT er noe varierende, men jevnt over
relativt lav. Vi fokuserte på å lære det grunnleggende i
Word, Power Point og Excel, og det de hadde lyst til å
lære mer om.
De to siste dagene var vi hos guttene på Redemption
House. Her gikk det i sjakk-spill,
undervisning i matte og fysikk,
kulturutveksling i form av språk, dans
og tromming. Nathan fikk også et lite
kurs i IT, men da både Nathan og
mange av guttene hadde influensa,
begrenset dette aktiviteter vi kunne
finne på og bidra med.

3.6 EVALUERING
Prosjektene vi investerte i var kostbare og omfattende sammenlignet med fjorårets
delegasjon. Etter å ha besøkt og samarbeidet med AfC på tett hold ble vi overbevist
om at dette var en svært god investering. Prosjektene fremstår svært bærekraftige
og vedvarende ettersom materialene og arbeidet som ble utført var pålagt strenge
krav som vi selv var med på å fremforhandle.

Dette var et lærerikt besøk hvor vi både fikk mulighet til å undervise og bli kjent med
barna og ansatte, men også bistå i selve prosjektene vi støttet økonomisk. Det kan
hende at undervisningen på Kulanga Bana ville vært bedre dersom vi hadde en
bedre oversikt over nivået og behovet på forhånd.
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AfC er en transparent og effektiv organisasjon som vi fikk en dyp respekt for.
Samarbeidet fungerte godt og vi vurderer dette til å ha vært et veldig godt prosjekt.

4.0 LITTLE ASSISI
Little Assisi åpnet i 2005 og er en
spesialskole som jobber for å gi
muligheter til barn med ulike
funksjonshemninger. Formålet med
senteret/skolen er å kunne tilby læring i
små grupper og en til en læring for å
skape et lykkelig, trygt og stabilt miljø for
ungene slik at de kan nå deres potensiale. Det er et sted hvor foreldre kan komme
for å motta støtte og tips, og også kunne tilby barnet sitt fysioterapi. Skolen gir også
foreldre muligheten til å motta informasjon om andre fasiliteter og muligheter for barn
med funksjonshemninger.

4.1 INTRODUKSJON OG ORGANISERING
Skolen befinner seg i «Ng’ombe Compound», som er et av de fattigste strøkene i
Lusaka, hvor hele 70% av samfunnet lever under fattigdomsgrensen. Det startet
med 5 barn i 2005, og per dags dato er det 45 barn på skolen fordelt på morgen og
formiddag. I tillegg tilbyr de hjemmeundervisning til omtrent 20 barn. Alle barna ved
skolen har ulike funksjonshemninger som Downs syndrom, Cerebral Parese (CP),
autisme, hyperaktivitet og/eller hørsels og snakkevansker. Skolen er bygget opp kun
fra midler donert fra sponsorer og drives fortsatt av dette.
Hver dag frakter foreldre barna sine hit og henter igjen etter endt dag. Fokuset i
læringen ligger på ulike aktiviteter som skal bidra til å mestre dagligdagse oppgaver.
Før barna er ferdig på Little Assisi skal de i tillegg ha lært seg minst en ferdighet som
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kan hjelpe dem med å generere inntekt i fremtiden. Det brukes og mye tid på å la
barna uttrykke seg gjennom dans og sang.
Tirsdager og torsdager får de besøk fra frivillige fysioterapeuter som hjelper til med
utviklingen av motoriske ferdigheter. Det er primært barna med CP som prioriteres,
da disse trenger ekstra hjelp med bevegelse og å lære seg å stå/gå. Skolen tilbyr
også spesielle stoler, apparater som kan hjelpe dem med å stå, og ulke
støtteapparater for gange. Disse er laget på «Appropriate Paper Technology» kortet
ned til APTERS, en organisasjon AIM 2018 samarbeidet med.

4.2 PROSJEKTER
I 2018 ble det satt opp et rom hvor det er fokus på utvikling av sanser og motoriske
ferdigheter. Rommet ble primært utviklet for barn med autisme, og inneholder blant
annet en haug med leker som skal hjelpe dem på vei i utviklingen. AIM-delegasjonen
2019 kjøpte inn en del nye leker som skal brukes i dette sansemotoriske rommet,
samt leker som skal være tilgjengelig for alle. Vi var selv med og prøvde ut disse
med noen av barna, og gavene ble mottatt med stor entusiasme og glede.

ROM FOR UTVIKLING AV SANSER OG MOTORISKE FERDIGHETER, 2019
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4.3 EVALUERING
Å være funksjonshemmet under fattige kår i Zambia oppleves som svært tøft både
for vedkommende og familiene. Barna og familiene som får hjelp fra Little Assisi er
veldig heldig som får denne muligheten til å tilbringe tid med så talentfulle og flinke
lærere med gode hjerter. Det er tydelig at dette tilbudet er viktig da det øker
bevisstheten rundt ulike funksjonshemninger og hvilke utfordringer og muligheter
dette bringer med seg.
Skolen ligger i et område hvor det ikke er mulig å utvide eller etablere noe som kan
generere inntekt, og det er derfor få muligheter for bærekraftige bidrag. LAN Zambia
jobber med å finne et større område for driften til Little Assisi, men dette krever mer
planlegging og ressurser før det eventuelt blir aktuelt. Vi anser AIM 2019 sitt bidrag
med leker til rommet for utvikling av sanser og motoriske ferdigheter som svært
nyttig da dette vil bidra positivt i lang tid med utviklingen hos barna med autisme.
Lekene som ble kjøpt er solide og skal holde i god tid fremover.
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5.0 AVSLUTTENDE ORD
Prosjektene vi valgte å avslutte arbeidet vårt med i Zambia i år, har ført til at vi
forlater landet med en viten om at organisasjonene har fått svært god hjelp og vil
klare seg selvstendig i fremtiden. Dersom det er aktuelt med et videre samarbeid ser
vi store muligheter for gode og bærekraftige resultater basert på det nevnt ovenfor.
AIM har siden 2015 etablert et godt samarbeid med LAN Zambia som gir stor
sikkerhet i arbeidet som utføres og i tillegg en svært rik opplevelse for delegasjoner
som reiser ned. Det ville vært nyttig å ivareta et så godt og veletablert nettverk.
Shine har et langsiktig mål mot å etablere en skole i Rufunsa hvor det ikke er noe
tilbud i det hele tatt. Shine har gjentatte ganger vist at de gjennomfører, og har siden
start vært en pålitelig samarbeidspartnere. Vi mener at en ny delegasjon kunne
bidratt med bærekraftige midler for å få etablert skolen. De som bor i Rufunsa har
behov for å utvide kunnskapsnivået om helse og et tilbud om skolegang. Ved økt
kunnskap om helse og kropp ville man kunne unngå mye skadelige situasjoner som
kan oppstå på bakgrunn av dette. Ved å starte opp en skole i området vil dette også
gagne hele lokalsamfunnet. Vi har troen på at suksessen med Shine sitt akademi i
Kalikiliki er mulig å gjenta i Rufunsa.
AFC er en transparent organisasjon hvor man ser godt utbytte av midlene man setter
inn og prosessene som legges ned. Per dags dato jobber AFC for å utvide tilbudet
sitt for ungdommer i Chongwe. Dette gjør de gjennom å bygge et eget hus for
organisasjonen som har plass til enda flere ungdommer. De forholdene som er nå er
lite gunstig, og de er derfor nødt til å få flyttet ungdommene over til den nye plassen.
Tomten er svært stor og gir gode muligheter for å etablerer et godt barnehjem og
muligheter for å dyrke grønnsaker å holde husdyr. Dette fører igjen til generering av
inntekt og kunnskap om hushold til ungdommene. Gjennom ytterligere bistand kan
AIM være med på å fremskynde prosessen med å flytte ungdommene fra mindre
gode kår til et større og bedre barnehjem.
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Vi har i tillegg sett at det er et svært stort behov for informasjon om psykisk helse, og
ønsker derfor å lufte muligheten for et fokus på dette i fremtiden.
Little Assisi gjør også en utrolig viktig jobb med å øke bevisstheten rundt ulike
funksjonshemninger og hvilke utfordringer og muligheter dette bringer med seg.
Dersom de finner et større sted å bosette seg på, vil det gi mange muligheter for
videre prosjekter fra AIM om dette skulle bli aktuelt i fremtiden.
Alt i alt har dette vært en utrolig lærerik tur. Vi i årets delegasjon har lært hvordan
bistand fungerer i praksis, samt blitt kjent med noen helt fantastiske mennesker og
viktige organisasjoner. Vi sitter igjen med mange nye inntrykk og erfaringer som vi vil
ta med oss videre i livet. Dette er uten tvil en tur vi aldri vil glemme.
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