
 
 

 

Vårt kontaktsenter 

     i sentrum av Addis Abeba er porten inn til et nytt 

 liv for gategutter og gatejenter. Hvert år får 

 om lag 100 barn og unge tilbud om et  

rehabiliteringsprogram som gir dem livet tilbake! 

Mikael Nigussie var selv gategutt. 

(til venstre på bildet)  

Nå er han leder for vårt kontaktsenter. 
 
 

Slutt på slaveriet  

Mange barn og unge søker til hovedstaden  

for å finne seg en jobb. De ender opp som  

rettsløs arbeidskraft og arbeider under  

slavelignende forhold. For disse har vi et  

eget rehabiliteringsprogram. Hvert år kjøper  

vi fri mange barn, og vi legger ned store  

ressurser på gjenforening med barnas familier. 
 

Gatejentenes trygge hjem 

Deborah Center er vårt tilbud til  

de mange tusen jenter som lever  

av prostitusjon. Her har vi  

kapasitet til å hjelpe 20 jenter  

hvert år. Vi har hentet ut jenter  

helt ned i 12-års alderen.  

På senteret får de hjelp til å gjenvinne selvtillit og verdighet. Vi gir dem 

muligheten til utdannelse. 

 

Sosialt og evangelisk arbeid 

Bright Star startet som et rent  

sosialt arbeid med utgangspunkt i den  

evangliske kirken i Etiopia. Det begynte  

med vennskap, utdeling av mat og klær og  

et enkelt budskap om at barna på gata har 

en himmelsk far som bryr seg om dem. Dette budskapet preger arbeidet 

også i dag, og Gatefolket støtter opp om denne delen av arbeidet. 

 

Gateposten 
Vi gir ut informasjonsbladet Gateposten to ganger i året, oppdateringer på 
www.gatefolket.no og våre Facebook-sider. Vi vil gjerne ha deg med på laget. 
 
 

 
Gullfunnet 13, 1570 Dilling   
E-post: post@gatefolket.no 
Takk for gaver til konto:  

1080 21 24 444        VIPPS: 16 422 Gatefolket Norge                   
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