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Når fortvilelse blir til smil og gledestårer
-Det gjør noe med oss når vi møter
barn, unge, mødre og fedre ansikt
til ansikt i de ulike prosjektene som
vi får være med på i Addis Abeba.
Vi ser nøden, men samtidig ser vi
også resultatene av et krevende
arbeid.
Det handler om å gi mennesker troen
på at de har en verdi og gi dem troen på
livet.
Det blir mange smil og en del tårer hver
gang Gatefolkets representanter møter
enkeltmennesker i prosjektene. I
månedsskiftet oktober/november var
Gatefolket i Norge representert ved Odd
Borgestrand, Hanne Bjørnstad og
Sidsel Bjørnstad under det årlige
kontaktmøtet for prosjektet.
Kontaktmøtet
Partners Meeting er et rådgivende
organ for organisasjonene Win Souls for
God og det nylig etablerte Bright Star.
Bright Star skal på sikt ta seg av alt det
humanitære arbeidet i gatebarnprosjektet, mens Win Souls for God er
den evangeliske delen av prosjektet.
Gatefolket i Norge støtter både det
humanitære og evangeliske arbeidet.
Ingen utlendinger har anledning til å sitte
i styret i en etiopisk bistandsorganisasjon, og dermed blir vår rolle å
hente- og formidle inspirasjon til videre
innsats både for styremedlemmer og
ansatte i den etiopiske organisasjonen.
Win Souls for God forbereder nå 20 års
jubileum i Addis Abeba. Feiringen blir
trolig i slutten av september 2017.
Stram økonomi
Til tross for store overføringer, spesielt
fra Sverige og Norge, opplever WSG
tøffe økonomiske tider. Flere av
prosjektene gikk i fjor med betydelige
underskudd. Hovedårsaken til dette er
den store økonomiske veksten i Etiopia,
som medfører økt inflasjon.
Matvareprisene og prisene på leie av
lokaler har økt med 30 prosent de siste
to årene. Samarbeidspartnerne har til en
viss grad økt sine bidrag, men ikke nok til
at WSG klarte å gå i balanse i fjor.
Ansatte i organisasjonen har ikke hatt
lønnsøkning de siste tre årene, og det
ble varslet at dette må komme i 2017.
Mellomledere i organisasjonen har en
månedslønn på om lag 2.000 kroner, og
opplever svært trange tider, kom det
fram under den økonomiske rapporten.

Enorme utfordringer
Lederne i organisasjonen lever hver
eneste dag med enorme utfordringer.
Det er så mange som trenger hjelp, og
mange er i dyp nød.
-Jeg kan ikke beskrive med ord hvordan
det er å leve på gata i Addis Abeba, sier
leder for Rest Center, Mikael Nigussie til
oss. Det er en stor påkjenning å stå i
dette arbeidet, for vi skulle hjulpet så
mange flere enn vi makter på grunn av
begrensede ressurser både økonomisk
og mannskapsmessig. Han mener det er
omlag 60.000 som bor på gata i Etiopias
hovedstad. For 15 år siden var han selv
en av disse. I dag er han leder for vårt
kontaktsenter i sentrum av Addis Abeba.
Partnere fra Norge, Sverige og Danmark
understreket at de fortsatt vil stå
sammen med etioperne i dette viktige
arbeidet. Prosjektet er i betydelig grad et
trosprosjekt, men partnerne mente det
var viktig at kvaliteten på de eksisterende
prosjektene innen WSG og Bright Star
måtte kvalitetssikres ytterligere. Tiden er
ikke inne for utvidelse av prosjektet, men
sikre at de som allerede er inne i
prosjektet får best mulig hjelp i sine liv.
Noen nøkkeltall
Gatefolket er inne med støtte til 441 barn
i barnehager og grunnskoler. Gatefolket
dekker også halvparten av
driftskostnadene ved Rest Center og
Safety House. 40 barn og unge fikk i fjor
starthjelp over 6 måneder til et nytt liv
ved kontaktsenteret. I Safety House har
16 ungdommer i alderen 8 til 25 år et
hjem mens de går i alt fra grunnskole til

Bildet: Fire tidligere gatejenter møter oss
med takk, varme smil og røde roser. For
en forvandling, - for en lykke!
høyskoler og universitet. 12 tidligere
gatejenter deltar i et meget omfattende
og godt program i Deborah Center,
støttet av danske Promissio. Dette
programmet går i utgangspunktet over
ett år, men kan utvides ved behov.
I prosjektet «Uavhengighet»
(Independency) får 30 unge månedlig
støtte på 400 kroner for fullføre sin
videregående skolegang samtidig med at
de bor i egne hjem. Disse blir fulgt opp
på regelmessig basis.
Det er også egne helseprosjekter og
mor-barn prosjekter i WSG. Mødre får
oppfølging sosialt og medisinsk, og WSG
ønsker å styrke mødrenes rolle som
«limet» i det etiopiske samfunnet. Totalt
500 mødre er inne i dette prosjektet nå.
Ikke fullkomment, men…
Prosjektene har sine mangler og
svakheter, men dette må ikke
overskygge det fantastiske arbeidet som
utføres hver eneste dag. Hver gang vi
treffer våre etiopiske venner lar de aldri
muligheten gå fra seg til å takke hver
eneste norske støttespiller. Norske
faddere og givere har vist en trofasthet
som etioperne setter svært høyt. Vi har
grunn til å beundre de som står i det
daglige arbeidet. Dette er ikke et
prosjekt. Det handler om tro, håp og
kjærlighet for søsken som vokser opp
under helt andre forhold enn oss.

Vil hjelpe barn
også i Sør-Etiopia
Styret i Gatefolket har vedtatt et
samarbeid med Bright Life Mission,
i regionhovedstaden Awassa i SørEtiopia.
Flere av Gatefolkets støttespillere har
ved flere anledninger møtt den
tidligere gategutten Goitom
Gebreslassie, som for to år siden også
besøkte Norge. Han har nå etablert
organisasjonen Bright Life Mission i
tett dialog med vår partner WSG i
Addis Abeba. Pr. i dag driver Goitom
et hjem med 12 ungdommer, som alle
går på skole. I tillegg hjelper han tre
familier der mødre er eneforsørgere
for sine barn.
Hans årlige driftsbudsjett ligger på om
lag 200.000 norske kroner. Gatefolket
vil kommende år dekke kostnadene
med mat og skole for de 12 barna og i
tillegg også gi et bidrag til husleie for
de tre enkene. Totalt vil dette dekke
15 prosent av totalkostnadene for
Bright Life Mission. Goitom har også
sikret seg støtte fra andre partnere for
å drive arbeidet i Awassa. Det er
ansatt en «husmor» i tillegg til flere
frivillige medarbeidere i hjemmet til de
12 barna.

Nye sko til alle

Godt skotøy er dyrt i Etiopia. Gleden
var derfor stor da Gatefolkets
representanter kunne overrekke 26
par med nye joggesko til samtlige barn
i Awassa-prosjektet. G-Max i Rygge
innvilget en meget generøs rabatt på
de flotte skoene, og dermed kunne vi
ta med en stor bag helt full av
populære merker til Goitom da vi
besøkte Etiopia i slutten av oktober.
Nå er skoene delt ut, og det er ingen
tvil om at gaven er godt mottatt!
I tillegg til disse skoene hadde vi også
med oss en stor sportsbag med
fotball-støvler til WSGs sportsprosjekt
fra Vansjø/Svinndal IL. Dette
prosjektet er det en tidligere gategutt
som leder. Han er nå utdannet lærer
og driver prosjektet på sin fritid. Om
lag 30 gutter er med på fotballtreningene.

-Tenk så heldig vi er
Av Sidsel Bjørnstad
Jeg har virkelig vært heldig som har fått
delta både som fadder og utsending til
Addis Abeba. I fjor var jeg med på
Gatefolkets gruppereise til Etiopia, og i år
på Partners Meeting.
Jeg har møtt et flott land og et flott folk
som jeg aldri vil glemme.
Noe av det største jeg opplevde i fjor, var
møtet vi fikk med våre to fadderbarn
Lydiya og Timotiwos. Jeg er så glad for
at vi med en liten pengesum i året, kan
gjøre en stor forskjell for dem.
Uten hjelp til skolegang fra en sponsor,
ville de mest sannsynlig ikke gått på
skole i det hele tatt. Framtiden ville
kanskje blitt å jobbe som en dagarbeider
eller å tigge til livets opphold slik det er
for så mange i Addis Abeba. Det var
fantastisk å se smilene deres og høre om
drømmene deres for framtiden.
I år traff jeg ikke disse barna. I stedet fikk
jeg treffe fire små barn som barnebarna
våre står som sponsor for. Hva skal man
gi barnebarna sine til jul? I stedet for
enda flere leker, valgte vi ”å gi et
fadderbarn” til hvert av våre barnebarn.
De har bildet av barnet i ramme på
rommet sitt og da jeg skulle reise til
Addis Abeba i år, tegnet og skrev de en

Bildet: Tore og Sidsel Bjørnstad i
møte med to av sin fadderbarn.
hilsen og kjøpte en gave som jeg hadde
med til dem. Jeg fikk møte barna og
overbringe gave og hilsen. Det var stor
stas. Jeg har med bilder hjem og jeg
tenker at de trenger å vite at ikke alle
barn kan få alt de ønsker seg.
For 1.100 kroner i året, kan vi gi et barn
i Addis Abeba framtid og håp. Alle barn i
Etiopia har rett til skolegang, men det er
mange foreldre som ikke har økonomi til
å betale for skoleuniform og skolesaker.
1.100 kroner rekker langt i Etiopia.
Barnet vår skoleuniform, nye sko hvert
år, nødvendige skolesaker og skolesekk.
Barna ved våre to skoler får lunsj hver
dag, mens fadderbarn på offentlige
skoler får tilbud om lunsj to ganger i uka,
dersom de kommer til våre skoler. I
tillegg får barnet og resten av familien
helsesjekk en gang i året.
Dette skoleåret er det 441 barn i Addis
Abeba som har norske sponsorer
gjennom Gatefolket. Nå rett før jul
mangler vi sponsorer til noen av disse
barna. Ønsker du et nytt fadderbarn, eller
kanskje du skulle gi et fadderskap i gave
i år? Du er velkommen til å ta kontakt.

Solid støtte fra gjenbruksbutikk
Et støttearrangement utenom det vanlige fant
sted på Fornebu utenfor Oslo 23.november.
Da arrangerte nemlig Fornebu Gjenbruk en
kombinert mannekeng-oppvisning og Etiopiakveld. Fornebu Gjenbruk har bestemt at alt
overskudd skal gå til delfinansiering av nytt
kirkebygg på Fornebu og et bistands- og
misjonsprosjekt. I år er det Gatefolket som
blir tilgodesett med et betydelig beløp.
På bildet butikkleder Kristine Skolt Grosås og
Vigdis Jordal som har besøkt
gatebarnprosjektet i Etiopia, og som gjerne vil
være med i prosjektet sammen med
Fornebulandet menighet.

Har fått verdigheten tilbake
Det er ingen som kan gi oss
et eksakt tall på hvor mange
jenter som jobber ute på
gatene i Addis Abeba. Noen
sier 40.000, mens andre
mener tallet kan være dobbelt
så stort. Byen har drøyt fem
millioner innbyggere.
Vi møter 21 år gamle Kalkida
Debas ved Deborah Center.
(Deborah var en kvinnelig
profet og dommer, som omtales
i Bibelen).
Kalkida var en av de mange
tusen jentene som jobbet på
gata. Hun kommer fra en fattig
familie i Nord-Etiopia. Her
bodde hun sammen med tre
søstre og to brødre. Far var
bonde, og mor var hjemmeværende. Mor
ble tidlig syk og var ikke i stand til å ta
seg av barna. Det ble ikke bedre da
foreldrene ble skilt, og hun måtte ta
ansvar for eget liv bare 11 år gammel.
Havnet på gata
-Det begynte med at jeg reiste til Addis
Abeba for å bo sammen med min eldre
bror. Det fungerte imidlertid dårlig, og jeg
fikk tilbud av noen kjente om hjelpe til
med å re opp senger på et pensjonat.
Det var veldig dårlig betalt, og jeg fikk
tilbud om bedre betalt jobb på gata. Jeg
var i dette strøket i litt over ett år før jeg
møtte Ealed, som er leder her ved
Deborah-senteret.
-Jeg stolte ikke på henne, for jeg var blitt
lurt tidligere. Men jeg valgte likevel å ta
sjansen. Nå har jeg bodd her i to år og er
blitt god til å lage mat og har fått
undervisning i manuell terapi. Ealed er
mer enn en mor for meg, sier hun.
Fikk et hjem
Kalkida kan ikke sammenligne Deborah
med noe annet.
-Her har jeg møtt Guds velsignelse. Det
er et under at jeg kan være en del av
dette miljøet. Jeg er så lykkelig over å
ha fått muligheten. Forskjellen mellom

Bildet: 21 år gamle Kalkida Debas
stortrives sammen med lederen Ealed
på Deborah Center.
livet på gata og her på senteret kan
ikke beskrives. På gata ble vi ikke
behandlet som mennesker. Vi så ikke
en gang på oss selv som mennesker.
Men her har jeg fått tilbake min
verdighet, sier hun med et stort smil.
Ofrer livet
-Disse jentene ofrer egne liv for å
betjene andre mennesker. De ofrer alt
de har. Det blir som å ta livet av dem
mens de fortsatt er i live. Det sier leder
for Win Souls for God, Gizachew Ayka.
Når vi er sammen med jentene en hel
ettermiddag kommer vi tettere innpå
dem. De er som andre tenåringsjenter,
full av liv og med masse godt humør.
Latteren sitter løst, og årets «kull» på
Deborah blir betraktet som unikt. Her
er det sterkt grad av samhold. Alle
hjelper hverandre, og gir hverandre
trøst når det er nødvendig.
-Dette er ikke et prosjekt. Dette er et
hjem. Noen ganger glemmer de at vi er
en organisasjon. Det er vi som noen
ganger minner dem på det, men dette
er hjemmet deres, sier Gizachew
Ayka.

Samarbeid med Fornebulandet menighet
Snarøya og Lysaker menighet har
skiftet navn til Fornebulandet
menighet. Nå intensiverer vi
samarbeidet med menigheten, og
gleder oss over den entusiasmen
vi ble møtt med da vi møtte
menighetens nye ledelse.
Vi presenterte en helt ny film om
arbeidet, og er glad for støtten
vi får! På bildet kirke-forvalter Tracy
Medhus (t.h), ungdomsarbeider
Ingeborg Aadland og leder i
menighetsrådet Stein Øgrim.

Populært med
nye barneklær

Nærmere 70 kg med barnetøy var med i
bagasjen til Etiopia i oktober. Dermed fikk
50 familier pent brukt tøy til sine barn.
Det var de to tidligere vedjentene Almaz og
Asnagish som sammen med gatebarnleder Hawi Badasa inviterte til klesmarked i
bydelen i Entoto. I utgangspunktet ble 25
mødre invitert til utdeling av flott barnetøy
til barn fra nyfødt til fire år, men jungeltelegrafen i denne delen av Entoto-byen
gikk raskt og det ble som ventet forholdsvis
kaotiske forhold.
To hyggelige politimenn hjalp til med å
ordne køen og til tross for at enda flere
mødre sto utenfor porten og ville inn, var
det mange som fikk både helt nytt og pent
brukt tøy til de minste i sine familier.
Hanne og Sidsel Bjørnstad gjorde en stor
jobb med å finne klær i rett størrelse under
utdelingen, og dette var en opplevelse de
aldri tidligere har vært med på, forteller de.
Vi takker alle bidragsytere som ga oss
muligheten til å dele ut barnetøy.

Vi planlegger tur til
Etiopia i 2017
Gatefolket planlegger jubileumstur til
Etiopia i forbindelse med gatebarnprosjektets 20 års jubileum.
Langtidsplanlegging er ikke en del av
den etiopiske kulturen, men etter all
sannsynlighet vil jubileet avholdes i
slutten av september.
Alle som kan tenke seg å bli med på
turen kan sende oss en melding på
epost, SMS eller telefon (se
kontaktinfo side 4) så vil vi oppdatere dere så snart dato er fastsatt.
Gatefolket planlegger 8 dagers tur,
med avreise på en fredag eller lørdag.
Vi starter med jubileumsfeiring før vi
blir bedre kjent med prosjektet og
reiser ut fra Addis Abeba. Aktuelle
steder er Sør-Etiopia (inkludert besøk i
vårt nye prosjekt i Awassa) eller til
Unesco-byen Lalibela nord for Addis
Abeba.
Pris ca 12.000,- for reise og opphold.
Det er nødvendig med vaksiner for å
være med på denne turen.

Hjemmet er som himmelen
Bak en port i ei stille gate i
Addis Abeba skjuler det
seg en fin eiendom. Her
finner vi Safety House,
«Trygghets-huset».

En gang var Fantahun Abebe også
et gatebarn. Han var den første
gutten som fikk hjelp av Win Souls
for God for snart 20 år siden. Siste
helga i oktober giftet han seg med
sin Sara. I dag er han forsker og
tannlege, mens hun er lege. Et par
hundre gjester, inklusiv tre fra norske
Gatefolket, fikk være med å feire de
to i et minnerikt og flott bryllup.

Dette er hjemmet til 16 barn
og unge. Her kan tidligere
gatebarn fra vårt kontaktsenter oppleve trygghet og
få god utdannelse. Den
yngste på huset er bare åtte
år, mens den eldste er i
slutten av tjue-årene.
Tiggergutten
Zemede Mokonene er 23 år,
og født med en
funksjonshemning. Han
bodde på gate i to år. I det
etiopiske samfunnet har
gutter som ham små
muligheter. Han havnet på
gata som tigger, men visste
at han hadde evner til å bli
noe helt annet bare han
fikk muligheten. Og det var
nettopp dette som skjedde. Nå er
han i stedet utdannet sykepleier og
er i gang med tannlege-studier.
Møtte en engel
Leder for kontaktsenteret, Michael
Nigussie, reddet ham ut fra livet på
gata.
-Han er min engel. Da jeg traff ham
ble mitt liv forvandlet. Han forsto min
situasjon, og han dro meg ut fra
slummen. Han ga meg tak over
hodet, han ga meg mat, ei seng å

Bryllup for den
første gategutten

Bildet: Zemede er en av de eldste i
«trygghetshuset», og han hjelper de
minste med leksene hver dag.
sove i, og ikke minst; han ga meg en
himmel over mitt liv.
Hva betyr dette hjemmet for deg. Er
det et hjem?
-Nei, det er ikke et hjem, dette er
himmelen for meg.
Her får jeg alt. Her har jeg brødre,
fedre, venner og alt jeg trenger. Så
derfor er det himmel for meg, sier
Zemede.

er en ideell, frittstående, forening med formål å støtte arbeid blant
gatebarn i Etiopia. Foreningen er registrert i Brønnøysundregistrene, og
har ekstern, statsautorisert revisor.
Gaver til Gatefolket gir rett til skattefradrag på inntil 25.000 kroner. Du
må da sende oss navn, adresse og fødselsnummer. (11 siffer)

Takk for gaver til arbeidet. Vennligst benytt giro nummer:
1080.21.24 444
Vår adresse er Gatefolket, Gullfunnet 13, 1570 Dilling.
Tlf (+47) 906 20 028
e-post: post@gatefolket.no
Org.nummer: NO 987 662 298
www.gatefolket.no

Bildet: Fantahun og Sara, et vakkert
brudepar med topp utdanning.

TAKK FOR GAVER
til prosjektet

Som alle våre støttespillere kjenner
til er vi helt avhengig av gode gaver
for å ta vår del av prosjektkostnadene i Etiopia. Nå må vi øke
budsjettet for å fortsette prosjektet
på dagens nivå, og vi håper dere kan
hjelpe oss med dette. En god gave til
jul er derfor viktig!. Vi sier tusen takk
for at dere benytter enten Vipps,
nettbank eller giro som ligger ved.
Se våre nettsider for overføring via
Vipps.

