Kjære støttespiller,
Nok et år har gått, og det har vært et innholdsrikt år for oss på mange måter. Vi har besøkt barna på
barnehjemmet i Sierra Leone, og sett at alt fungerer slik som det skal. Vi har jobbet hardt med å skaffe
sponsorer, og for å forbedre informasjonen til de som er med å gi støtte.
Vi har vært på besøk på skoler, eldresentre, barnehager, kirke, foreninger og bedrifter. Vi er glade for å ha
mottatt en betydelig støtte til My Home. Vi har også fått gratis rådgivning fra PriceWaterhouseCoopers i
Sandefjord, og gratisk regnskap fra Amentor AS. Dette er av stor betydning for oss, og gir også en trygghet
for deg som giver.
Vi har også vært i media i flere anledninger, og vi har fått mye verdifull omtale både i og utenfor Sandefjord.
Det har gjort at flere kjenner til det arbeidet vi gjør, og på den måten fått flere nye støttespillere. Vår
hjemmeside har fått en ny utforming, og er stadig under oppdatering. En stor og verdifull jobb gjøres gratis
av Lars Engerengen. Mange av dere har sikkert fulgt med på hjemmesiden, og for de som ikke har vært inne
å sett, så anbefaler vi å ta en titt på siden. http://www.maao.no
Barna har hatt besøk også av andre. Ida Pedersen reiste fra Bodø til Sierra Leone for å hjelpe til på My
Home i en periode i februar. Et par fra Larvik besøkte barna i oktober, og ble betatt av opplevelsene de
hadde der. Disse besøkene har vært svært spesielle både for barna, de ansatte der og ikke minst for de som
har kommet på besøk. I jul i år får barna besøk av Rune Kristian Ellingsen. Han er lærer på skolen i Røst i
Lofoten. Vi tror dette vil bli en uforglemmelig julefeiring både for han og barna.
Prince Sama er daglig leder på barnehjemmet. Han har laget et sammendrag av året som har gått. Fritt
oversatt skriver han:
Barnas liv forbedres gradvis. De vokser i styrke, i høyde, fysisk størelse, mentalt og
kunnskapsmessig. De er en utvikling i deres karakter og moralske oppførsel. Alle barna har
forskjellig bakgrunn, med forskjellige opplevelser og traumatiske hendelser. Det er en stor utvikling i
positiv retning i deres liv.
Kunnskapsmessig gjør de det svært godt, og alle har blitt flyttet opp minst en klasse på skolen.
Margarette ble beste elev i sin klasse med 80 elever. Wilson fikk 260 (veldig bra) på en nasjonal
skoleeksamen, og vil bli flyttet over til ungdomsskolen. Michale ble beste elev i klassen med 35
elever. Rhoda ble fjerde beste av 35. Joanna ble tredje beste elev i en klasse med 32 barn. Konnie ble
beste elev av 30. Josephine ble tredje beste av 25 elever. Theophilus ble 15. beste elev av 40 i sin
klasse. Mabinty ble 13. beste eleven av 38. I sin helhet gjør de det svært bra på skolen. Skolens
administrasjon har gitt flere av barna ansvarsområder og oppgaver spesielt for disse. Margarette har
fått tittel "Senior perfect" for hele ungdomsskolen. Wilson har blitt klassens tillitsmann. Michael har
fått tittel "School Head Boy" og Rhoda har fått tittel "Schoool Head Girl" for de som går på skolen på
formiddagen, mens Josepine har fått samme tittel for elevene som går på skolen på ettermiddagen..
Konnie har blitt tillitsmann i sin klasse. Tre av barna skal ta "National Primary School Examination"
neste år. Dette er Michael, Joanna og Rhoda. Jeg tror de vil gjøre det særdeles godt, og bli overført til
ungdomsskolen sammen med Margrette og Wilson.
Vi har åpnet en bankkonto i Pro Credit Bank Sierra Leone. Alle pengene som brukes går via denne
banken.
Vi har hatt tre inspeksjoner fra "Family Support Unit - Ministry of Social Welfare and Childrens
Affairs". De har vært svært tilfredse med fremgangen til organisasjonen og barna. Gud velsigne
grunnleggerne av organisasjonen og barnehjemmet, Mr Leif Arild og Mrs Petal Anne Jensen. Uten
de, hvordan ville disse barna hatt det? De jobber utrettelig for å holde barnehjemmet i drift. Gud
velsigne også de som støtter på ulike måter, slik at disse barna kan få et godt liv og en meningsfull
plass i samfunnet. Vi setter stor pris på dere alle.
Prince Sama
Orphanage Manager
Vi takker for all støtten som er gitt i året som har gått. Det er svært gledelig å få den tilliten dere gir oss. Det
er også svært gledelig å se de resultatene det gir.
Med vennlig hilsen
Petal anne og Leif Arild Jensen
My African Aid Organisation

