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GOD JUL, OG TAKK FOR STØTTEN!
Weronica Wanjicu har det godt i sitt nye hjem på Kaputiei-sletta. Her 
er lufta frisk, det er trygt for barna, og langt fra det elendige livet i 
Mathareslummen, der hun selv vokste opp. Men Weronica teller sine 
dager. Les mer inni rapporten. >>
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NYE LÅNEAVTALER
Da Jamii Bora ble profesjonell bank, fikk mange av de 
opprinnelige medlemmene problemer med å betale til 
bake lånene sine. Årsaken var at rentebetingelsene ble 
vesentlig endret. For at disse medlemmene ikke skal 
miste hjemmene sine på Kaputiei, har Strømmestiftelsen 
derfor kjøpt ut lånene fra banken, og gitt dem tilbake 
de opprinnelige lånebetingelsene.  Tidligere leder av 
Matharekontoret i Jamii Bora Bank, Jane Njoki, er i 
løpende kontakt med medlemmene i Nabolag 5 og er en 
viktig ressursperson i den fasen vi nå er i. 

BUTIKKER OG MARKEDSBODER
Markedsplassene er i ferd med å utvikle seg. En 
rekke markedsboder er på plass, og strøm er lagt inn. 
Entreprenøren som har ansvaret for butikker og boder 
har prioritert å ferdigstille disse. Strøm til butikkene er 
ført frem til salgsbodene. 

Det siste året har flere medlemmer i Nabolag 5 opprettet 
midlertidige butikker både i egne hjem og i containere 
i Kaputiei. Containerbutikkene er nå fjernet, og de har 
flyttet inn i de nye salgsbodene. 

GUTTEHJEMMET
Det er planer om å gjøre guttehjemmet om til yrkesskole. 
De fleste av guttene på hjemmet er passert 20 år og har 
gjennomført High School. 19 gutter er fremdeles under 
utdanning og er plassert i ulike fosterhjem. Det er ventet 
at 4 av disse vil være ferdige i løpet av 2014 og ytterligere 
8 elever vil bli ferdige i løpet av 2015. 

Guttehjemmet er nå i en overgangsfase til å bli en 
godkjent, registrert  yrkesskole. Dette er en tidkrevende 
prosess. Det arbeides nå med å få finansiering på plass, 
samt identifisere hva slags kompetanse de ansatte må 

ha. Vi regner med at det vil komme nyansettelser, med 
en annen kompetanse enn de som nå er ansatt på 
guttehjemmet, som en følge av bruksendringen.

VANN
I den siste rapporten fra Kaputiei kommer det frem at det 
er utfordringer med pumpene i vanntårnene. Det er nok 
tilfang av vann, men dagens pumper klarer ikke levere 
konstant trykk til alle husene. Det er  foreslått en løsning 
som innebærer en oppgradering av pumpesystemet. Vi 
vurderer nå om vi skal gå for denne eller ikke. 

En annen utfordring har vært kvaliteten på grunnvannet 
i Kaputiei. Det inneholder en høyere andel av klorid og 
fluor enn de verdier som er anbefalt av WHO. Kaputiei 
har tidligere søkt om en omdisponering av midler 
som var gitt til utvikling av en tredje brønn. Siden 
behovet nå er større for rent vann og konstant trykk, 
har Strømmestiftelsen godkjent omdisponeringen. 
Prosessen med å forbedre vannkvaliteten er godt i gang, 
blant annet med å installere et rensesystem.

REPARASJON AV HUS
Enkelte av husene i Nabolag 5 har strukturelle feil eller 
mangler, og det er behov for en gjennomgang. Flere 
entreprenører har vært kontaktet, og prosessen er i 
gang. 

Noen av husene må kanskje rives og bygges på 
nytt, men de fleste kan forbedres ved å forsterke 
grunnkonstruksjonen.

TAKK FOR DEN STØTTEN DERE BIDRAR MED  
TIL STORE OG SMÅ I KAPUTIEI!

innflyttingsklare salgsboder. Grønnsaksdyrking på guttehjemmet. To fornøyde barn med “buffer” fra Norge.

DETTE HAR SKJEDD



Weronica tar i mot oss hjemme i huset 
sitt på Kaputieisletta utenfor Nairobi. 
Livet fra slummen i Mathare til den friske 
lufta på Kaputiei er som natt og dag. 
Hun trives godt her og får behandling 
for sykdommen hun har. Weronica teller 
sine dager, og gleder seg over hver ny 
soloppgang hun kan få, og hver ny dag 
hun kan dele sammen med barna og 
vennene sine. 
– Mannen min var en god mann. Jeg 
klandrer ham ikke. Jeg er ikke bitter, jeg 
bærer ikke nag. Men han ville ikke teste 
seg. Han ble syk, svært syk. Til sist døde han. 
Han trodde ikke han var smittet av HIV, og 
nektet å sjekke seg, sier Weronica stille. 

Av og til smiler Weronica. Hun gleder 
seg over livet, og over den blå-blå 
himmelen. Men stundom kommer det 
skyer, vonde mørke skyer som skygger. 
Som når hun tenker på de to yngste 
sønnene. Begge er smittet av HIV. 
Mannen smittet henne, og hun førte det 

videre til barna sine. De vet enda ikke at 
de er smittet. Hun gruer seg veldig for å 
fortelle det. De får medisiner og går på 
skolen i Kaputiei. Der har de venner som 
alle andre, men de har enda ikke fått 
den vonde beskjeden.

 Weronica ble med i Jamii Bora i 2000, da 
organisasjonen begynte å etablere seg i 
slummen. 
– I starten tok jeg bare små lån på 3000 
– 4000 shilling (230-310 kroner). Jeg 
begynte å selge grønnsaker. Senere ble 
jeg medeier i en frisørsalong, og tjente 
bra på å klippe, flette og stelle hår. Da 
mannen min lå for døden, lånte jeg  
50 000 shilling (ca 3.900 kroner) for å 
hjelpe ham. Men vi reddet ham ikke. 
Hun fikk hjelp fra Jamii Bora til å 
kjøpe huset på Kaputiei, og med 
legebehandling til barna som ble 
syke. Nå får hun og barna medisiner 
gratis HIV medisin fra det «Blå Huset» i 
Mathareslummen. 

– Jeg er ikke sterk, men jeg klarer meg. 
Jeg har noen jobber av og til og tar 
imot kunder her hjemme som vil klippe 
seg eller stelle håret. Jeg klarer ikke 
så mange på en dag. Det er for tungt 
og det tar krefter. På en god dag kan 
jeg tjene 150 – 200 shilling (ca  10 –15 
kroner), sier 44-åringen. 
Weronica er vokst opp i Mathare-
slummen i Nairobi og har bare gått åtte 
år på skolen. Da hun var liten solgte 
moren changa, illegal sprit, og var ofte i 
politiets klør.

– Jeg savner slett ikke Mathare, sier 
Weronica og rister intenst på hodet. 
– Mathare er forferdelig. Jeg er glad 
barna mine slipper å vokse opp der. Her 
er det trygge forhold. Ikke politi som 
ødelegger for deg, ikke voldtekt og 
drap, tyveri og vold. Her er det mye, mye 
bedre, sier hun og gleder seg over at 
hun fortsatt får oppleve den friske lufta, 
de lyse dagene og livet på Kaputiei.

Lyse dager på Kaputiei

Dagene til frisøren 
Weronica Wanjicu 
(44) varierer. Noen 
dager er hun bra. 
Andre dager er hun 
syk og langt nede. 
Livet fra slummen i 
Mathare til den friske 
lufta på Kaputiei er 
som natt og dag. 
Men Weronica teller 
    sine  dager.



Strømmestiftelsen • Skippergaten 5 • Postboks 414 • 4664 Kristiansand
Telefon 03002 • Faks 38 02 57 10 • e-post: postkrs@stromme.org • www.strommestiftelsen.no

Møte med 
mennesker

Over og under: Det spirer og 
gror I Kaputiei by.  Trær vok-
ser opp mellom husene, folk 
dyrker blomster og grønnsaker 
i hagene sine. Her er det lys, sol 
og frisk luft.

- fra hjerte til hjerte

Gamle travere: Jocelyn (over), 
Wilson, Scolastica, Rosilyn, 
MIllicent og Beatrice  (t.v.)
er alle blant de opprinnelige 
lånekundene og innflytterne 
til Kaputiei.

Stekt fisk og stor gjestfrihet 
sto på menyen da Skagerak 
Energi besøkte Kaputiei i 
oktober. Her er Vilde Katrin 
Omnes i ferd med å innta 
det sprøstekte, velsmakende 
måltidet. 

Til nå er det solgt 806 hus 
i nabolag fire, fem, seks og 
sju av om lag 2000 hus. 
517 av husene er bebodd. 
Det er i tillegg solgt 490 
salgsboder, og av dem er ti 
tatt i bruk. Mange har kjøpt 
bodene som en fremtidig 
investering, og regner med 
å ta dem i bruk  når byen får 
flere innbyggere.

Under og over: Agder Energi 
på hjemmebesøk hos fiske-
gründeren Clarice gjør dypt 
inntrykk. Det er sterkt og mo-
tiverende  å høre livshistoriene 
til folk i Kaputiei!

Over: Kontrasten mellom livet 
i Kaputiei og  Mathareslum-
men er enorm! Her vokser 
barn opp i fattigdom, vold og 
utrygghet og opplever ting 
barn aldri burde blitt utsatt for.


