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12 mill Race -

Fredrikstad på sitt beste
Fredsmarsjen vil samle inn 12 millioner kroner
- Vi ønsker å rette
oppmerksomheten mot
det vi kan kalle den
”konstante katastrofen”.
Vi vil vise at det finnes
muligheter til å hjelpe
også ved siden av den
tradisjonelle skippertakmentaliteten vi ser ved
akutte hendelser, sier
Jan-Kåre Fjeld.
- Vi skal selvsagt gi kraftig også når
katastrofen rammer plutselig. Men
mange steder i verden er katastrofen konstant, og hjelp trengs hele
tiden. Det kan selvsagt virke overveldende, men for oss i Fredrikstad
er faktisk muligheten til å være
med å sørge for konkret og fornuftig hjelp i et lengre tidsperspektiv,
ekstra stor, mener Fjeld.
- 365 dager
- Fredsmarsjen har gått i 10 år i
2011 og sammen med resten av
Fredrikstadsamfunnet vil vi i løpet
av jubileumsårets 365 dager, samle
hele byen til alle tiders vennligste
og mest gavmilde innsamlingsdugnad, 12 millioner kroner i
løpet av året. Basisen er etablerte
hjelpeprosjekter som drives fra
Fredrikstad, sier han og presenterer følgende prosjekter:

- Chivi Foundation
- Stiftelsen Global Aid
- Kosirai Primary School
- SOS Barnebyer
- Tumaini - HÅP for Kenya
- Vennskapsgruppen for
San Martin
Jan-Kåre Fjeld understreker at
alt av innkomne midler går direkte
til prosjektene. Ingen av disse
lokale organisasjonene bruker
penger på administrasjon. Alt av
reiser og andre utgifter, blir betalt
av deltagernes egne lommer.

- Hva med næringslivet?
- For bedrifter tilbyr vi en annen,
spennende utfordring: Å motivere
de ansatte til å være med ved at
bedriften sponser 50 kroner per
måned for hver av sine ansatte som
vil være med – mot at de da betaler
den andre 50-lappen!
- Og ditt håp er?
- At denne aksjonen skal vise
Fredrikstad på sitt beste! Nemlig
ved at vi stiller opp og bryr oss om
andre som trenger vår hjelp.

- Hvordan kan jeg være med?
- Idéen er enkel: vårt ønske, håp
og mål er å få 10.000 Fredrikstadinnbyggere til å gi ÈN HUNDRELAPP hver per måned i 2011. Det
blir 12 millioner kroner. En stor
sum totalt - men lite for hver
enkelt, takket være det store antallet deltagere – ”hele Fredrikstad”!
- Hva gjør jeg?
- Handelsbanken er vår bankforbindelse, og gaven kan enten gis ved
å inngå en kontrakt om månedlige
trekk via avtalegiro, eller ved selv å
sørge for den månedlige innbetalingen til 12 mill Race´ konto der. Men
la meg understreke at alle kan bidra,
selv om de ikke har mulighet til å gi
100 kroner i måneden.

”Katastrofen er konstant
– men hjelpen nytter”
”Racet” begynner på selveste nyttårsaften 2010/2011.
Når rakettene går til værs 1.1.2011, smeller også
startskuddet for 12 Mill Race!
Så skal det ”races” i 365 dager,
frem til påfølgende nyttårsaften, 31.12.2011.
Vi håper vi ser deg/dere i mål sammen med oss
– og 12 millioner kroner til våre
fantastiske ildsjelers livsverk.

For kontakt:
Adresse: Åsebråtveien 21 A
1605 Fredrikstad
Telf.: 9208 0334
E-post:
12millrace@gmail.com
Kontonummer:
9483 05 92797

Jeg er med, er du?

Pål Nielsen
Humorist

Det startet med musikk . .
Chivi Foundation et Fredrikstadprosjekt i Zimbabwe
Et utvekslingsprosjekt med fokus
på zimbabwisk, tradisjonell musikk
dannet bakgrunnen og engasjementet
for det som i dag er et bredt bistandsprosjekt knyttet opp mot Madangombe barneskole i Chivi provinsen
i Zimbabwe.
Drivkraften i prosjektet er Grete RohdeMoe, lærer ved Nøkleby skole:  
- Jeg reiste til Zimbabwe første gang
i 2001 sammen med kollegaer fra bl.a.
Nøkleby skole. Denne turen var i regi
av Kulturskolen Fredrikstad, og det
ble et lærerikt og sterkt møte med den
Zimbabwiske kulturen og musikken.
I løpet av oppholdet traff jeg Tendai
Mavundutse, som i dag er rektor på
Madangombe barneskole.
Prosjekt symaskin
- Året etter bestemte jeg meg for et nytt
besøk. Denne gang reiste jeg på en privat
tur, og det ble en rundreise med besøk
hos mange kjente som bodde på forskjellige kanter av landet. Det ble mange skolebesøk, og opplevelsen av en varm og
hjertelig velkomst var en fellesnevner.
Inntrykkene var sterke.
- Da jeg reiste tilbake i 2003, hadde jeg
et ønske om å starte et prosjekt med noen
av kvinnene jeg hadde blitt kjent med
i Madangombe. En manuell symaskin
(som jeg hadde arvet etter farmoren min)

ga meg ideen om å starte et syprosjekt.
En plan ble klekket ut sammen med
kvinnene med rektor Tendai i spissen.
Bestemors gamle symaskin ble sendt
sammen med nok en maskin, esker
med stoff, sakser, garn, broderigarn,
strikkepinner, nåler, knapper og en del
penger jeg hadde samlet inn fra venner
og familie.
Fotball og dans
I løpet av årene som har gått siden
syprosjektet ble startet, er det satt opp 3
skolebygg, nye toaletter og baderom. Det
er bygget hønsehus og grisehus. Grønnsakshager og frukthager er anlagt, brønn
er boret, strøm er tilkoplet, det har vært
arrangert trenerkurs, fotballturneringer
og musikkworkshops.
Grupper med fosterforeldre og
enker har initiert egne prosjekter,
nye instrumenter er innkjøpt og en
gruppe foreldreløse elever (170) blir
fulgt opp spesielt av kvinnegruppen
som syr skoleuniformer. Det betales
skolepenger for disse barna. Skolens
850 barn er på ulike måter involvert
i prosjektene.  
Prosjektet ble drevet i privat regi
av Grete Rohde-Moe i perioden 2003
- 2005 før det ble stiftet som organisasjon i Fredrikstad i
desember 2005. Arbeidet i Zimbabwe prioriteres og samordnes i
aktivitetsplaner og budsjetter som utarbeides
av administrasjon og
styre.
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Chivi Foundation

Heldig!

Grete og rektor Tendai deler ut liggeunderlag
til alle skolens 850 elever.
4 Organisasjonsform: Stiftelse
4 Oppstartsår: 2005
4 Initiativtaker: Grete Rohde-Moe
4 Sted: Madangombe, Chivi District i Zimbabwe
4 Type prosjekt: Bygging av skolebygg, brønnboring, syprosjekter. Bygging av hønsehus og grisehus
til husdyrhold og hagebruksprosjekter. Foreldreløse
følges opp med skolepenger, uniformer og mat.
4 Innsamlede midler: Ca 2 millioner
4 Framtidsplaner: Vi skal overholde de forpliktelser vi har overfor de foreldreløse barna, vi skal
fortsette å oppruste skolen med ny bygningsmasse
og få revet gamle og farlige bygg. Kjøkkenhager
og maisproduksjon skal utvikles. Vi skal jobbe for
rent vann til alle.
4 Kontakperson: Grete Rohde-Moe, greterudo@
hotmail.com/tlf 97753190
4 Webadresse: www.chivikids.no

12 mill Race prosjektets grunnlegger,
Jan-Kåre Fjeld, har
selv vært med Chivi
Foundations til Zimbabwe:
- Jeg var så heldig
å få være med. For
det var jeg som var
heldig. Fra det øyeblikk bussen stoppet
og vi tok skrittene
ut under den høye
stjernebestrødde
afrikanske himmel,
skjønte jeg at dette
var en opplevelse for
alltid. De er materielt fattige, ja, men de
har en menneskelig
varme som vi her
opp i nord kan lete
lenge etter.
- Derfor er det
en glede å hjelpe et
prosjekt som Chivi
Foundations, sier
Jan-Kåre Fjeld.

Tre nye skolebygg står ferdig og hvert
bygg har plass til 80 elever.
Alle foto: Grete Rohde-Moe

Gammel brønn ble reparert i 2007 og
i 2010 bores det en ny brønn.

13 kvinner møtes daglig for å sy, dyrke
grønnsaker og bistå i arbeidet med de
foreldreløse barna.

Historien om en maiskvern
Et av årets viktigste prosjekter, har
vært å sette opp et bygg som huser
en elektrisk maiskvern og peanøttkvern. Tanken er at det etableres
en virksomhet som skal tjene inn
penger til de øvrige prosjektene
knyttet til landsbyen, og samtidig
lette arbeidsdagen for de mange
innbyggerne i området ved at
avstanden til kverna nå blir halvert.
Maiskvernen brukes til å male
tørket mais til maismel som er en
viktig ingrediens i det daglige måltidet. Kvinnegruppa dyrker nøtter,
og produserer og selger peanøttsmør. I tillegg selges lokale produkter og grønnsaker fra den lille
butikken som har plass i nybygget.
Cecilie Giskemo fra Norge var
med på å innvie bygget. Hun fortel-

ler: - En rørende følelse bygger
seg opp. Foran meg står et
ferdig, gulmalt bygg med litt
amerikansk cowboypreg over
seg; påmala skilt og en liten
butikk i siderommet. Bygget
har tre rom: Maismølle, peanøttsmørmølle og tuck shop.
Det er klassisk og det er vakkert…
- Det er en opplevelse å
huske. Ikke minst Madangombes dans, sang, eksotikk
og en ustanselig sjenerøsitet
og glede. Jeg takker Grete,
Tendai, Gmesakvinnene, barna
og alle de andre som bidrar til
at 170 foreldreløse barn og
landsbykvinner og menn får
en bedre hverdag!

Elever lærer hagestell og jordbruk gjennom
deltakelse i Chivis prosjekter.

Her står huset ferdig, og inne står
maiskverna klar til drift.

Jeg er med, er du?

Kari Agerup
Kulturpolitiker

Lille Fredrikstad - i India
Stiftelsen Global Aid har samlet inn 2 millioner
Fredrikstad har faktisk en avlegger langt ute på landsbygda i
India. Vi snakker om Lille Fredrikstad, et prosjekt som ble
igangsatt i 2002 etter at byggmester Haakon Olsen hadde
vært på besøk. Kort tid etter ble
stiftelsen Global Aid etablert.

utbygging av dette området.
Rupa Kami hadde noe tidligere
startet et lite barnehjem med ni
barn i et lite skur hun hadde fått
bygd for penger hun fikk for en
tolkejobb. Hun underviste og drev
skole for 13 barn i det samme lokalet på dagtid.

Vi finner Lille Fredrikstad nordøst i
India i en by som heter Nagrakata,
på grensen til Bhutan og Bangladesh. Her traff Haakon Olsen en
bemerkelsesverdig dame ved navn
Rupa Kami. Hun drev et lite barnehjem og skole uten noen økonomisk støtte. Global Aid gikk da inn
og tok på seg ansvaret for drift og

35 sponsorer
Da Haakon traff henne hadde hun
fra nyttår 2003 ingen økonomisk
støtte fra noen sponsorer.
- Når man møter mennesker i
slike situasjoner kan man velge å
gjøre to ting, enten snu ryggen til
og late som man ikke har sett noe,
eller ta tak og gjøre noe for å lette

situasjonen for disse menneskene i
en enorm nød, sier Haakon Olsen.
Heldigvis valgte Haakon det
siste. Da han kom hjem til Norge
var det 35 sponsorer som med en
gang ønsket å være med. Etter
hvert har dette utviklet seg, og
både kulturliv og bedrifter i
Fredrikstad er engasjert.
Etter dette har det blitt flere prosjekter som stiftelsen har utviklet
ved hjelp av innsamlede midler.
Hittil er det samlet inn to millioner kroner i Fredrikstad, penger
som har gjort det mulig å utvikle
Lille Fredrikstad, og andre fattige
samfunn, sakte, men sikkert til et
tryggere sted å være.
Friminutt og lek på
”Lille Fredrikstad”
skolen. Her går
det barn fra både
barnehjemmet og
fra familier i landsbyene rundt. Foto:
Sigmund Brenna
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45 fornøyde barn bor på
barnehjemmet
Grace Childrenhome.
Foto: Sigmund Brenna

Stiftelsen Global Aid

Finnes det noen som kan
hjelpe oss med framtid og
håp? Foto: Ida Dalback
Titlestad
Haakon i prat med barn fra slummen som
gleder seg til å gå på den nye skolen i Kolkata.
Foto: Ida Dalback Titlestad
4 Organisasjonsform: Stiftelse
4 Oppstartsår: 2002
4 Initiativtaker: Haakon og Jeanette Olsen
4 Sted: Nagrakata i India, nær grensen til Buthan
og i slumområdene i Kolkata

Det er samlingsstund på
skolen hver morgen.
Foto: Sigmund Brenna

4 Type prosjekt: Utbygging og drift av barnehjem
og skoler. Annet nødhjelpsarbeid
4 Innsamlede midler: Ca 2 millioner
4 Framtidsplaner: Gi foreldreløse barn et trygt
sted å vokse opp, og gi disse en utdannelse. Videreutvikle slumskolen i Kolkata slik at flere kan få
dette tilbudet. Starte med jordbruk og dyrehold i
de samme områdene.
4 Kontakperson: Haakon og Jeanette Olsen.
Mail: jeanolse@online.no
4 Webadresse: www.lillefredrikstad.no

Dette er gjort og skal gjøres:
- Skolearbeid blant slumbarna i
Kolkata, en millionby som er en av
India fattigste og mest forurensede
byer. Stiftelsen driver barnehjem
og skoler, men annet nødhjelpsarbeid blir også gjort. Dette arbeidet
startet i 2010.
- Det bor nå 45 fornøyde barn
ved barnehjemmet Grace Childrenhome. Her har det i flere etapper og
etter behov blitt bygd barnehjemsbygg, toaletter og sanitæranlegg,
kjøkken og spisesal, diverse hus for
husdyrhold og annet.
- Skolen ”Lille Fredrikstad” gir
tilbud til 430 elever. Dette er da
barn både fra barnehjemmet og
fra familier i landsbyene rundt.
Det er blitt ansatt høyt kvalifiserte lærere ved skolen gjennom
årene. Målet har hele tiden vært

at denne skolen skal bli selvfinansiert i løpet av noen år, noe
den er godt på vei med.
- Oppstart av diverse jordbruk-/dyreholdprosjekter er også
under planlegging som et ledd i
å bli selvfinansiert
- 50 barn har nå begynt på
Grace School, Kolkata (”Hope
for the future”) med barn som
er mellom fire og ni år. En ny
buss frakter barna fra slummen
og tilbake hver dag. Skolebøker
og skoleuniformer er allerede på
plass.
– Barna får utdelt disse hver
mandag, og må levere dem på
fredag for vask og vedlikehold.
Disse barna bor ikke i hus,
men under presenninger rett
på jordgulvet, så de vil ikke

Guttene ved ”Lille-Fredrikstadskolen” i FFK-drakter.

klare å ta vare på utstyret foreløpig.
- Vi reiser til disse stedene to-tre
ganger per år for å følge opp de forskjellige prosjektene. Nesten hver
uke har vi kontakt enten pr. telefon
eller mail, slik at ting som oppstår
kan løses raskt i fellesskap, forteller Haakon og Jeanette Olsen.
– Det er ingen utgifter til administrasjon, da alt arbeid blir gjort på frivillig basis. Alle reiser som blir foretatt
betales av private midler. Innsamlede
penger blir altså ikke brukt til annet
enn direkte til prosjektene i India.

Jeg er med, er du?

Atle Jensen
Humorist

Glasskunstneren fra Fredrikstad
som startet skoleprosjekt i Kenya
Abel Sawe, glasskunstner fra
Fredrikstad, kommer opprinnelig fra Kosirai Farm - ei lita
landsbygd utenfor byen Eldoret
i Kenya. Den ligger i høylandet,
ca 2300 meter o.h. Verdens beste
langdistanseløpere kommer fra
dette området, og de norske
løpeguttene driver høydetrening
her. Landsbyen har ca 1000 innbyggere spredt over et område
som er omtrent fire kilometer i
hver retning.
Etter norsk målestokk er det ”ei
fattig bygd”. De få som har strøm
har kun strøm til enkle lyskilder.
Abels familie er den eneste familien som har en elektrisk pumpe
til å pumpe vann inn til husveggen.
Storfamilien bor sammen i mange
småhytter rundt et tun, og kjøkkenet er en egen hytte med åpen grue.
Godt klima
De fleste livnærer seg av gården sin
og det er i stor grad naturalhusholdning. At det ikke finnes søppel
forteller litt om levesettet! Klimaet
er godt og det er sjelden tørkeproblemer. Desember er den varmeste
måneden. Da er det som en skikke-

lig varm sommerdag i Fredrikstad.
I juni derimot kan det krype ned
mot frysepunktet.
Tross den enkle levestandarden er det en landsby med mange
glade mennesker. De fleste kan
spise seg mette på næringsrik mat
hver eneste dag. Klærne er enkle,
og jubelen er stor når ”nye” blir
sendt fra familie og venner i Norge.
Barna og de unge har ingen leker
eller teknisk utsyr, men det er tydelig at det materielle ikke er det som
skaper glede. Ekte ball fra Norge
skaper liv og røre på fotballøkka.
Kreativiteten er stor, og det er utrolig hva det går an å lage ball av!
Landsbygda hadde fram til 1996
ingen egen skole så barna måtte
gå på skole i landsbyene rundt.
Det kunne bli langt å gå/løpe for
elevene. Seks-sju kilometers skolevei var ikke uvanlig.
Boka på knærne
De eldste elevene har lang skoledag
og må hjem for å innta lunsj midt
på dagen, måltidene består kun av
varm mat, så det ble langt å løpe i
løpet av en dag.
I 1996 startet innbyggerne i

Friminutt. Elevene er nysgjerrige på fotografen.
Foto: Abel Sawe.

Kosirai Farm sin egen primary
school. De hadde ingen skolebygg,
så elevene satt ute på bakken med
boka på knærne - greinene fra
trærne skygget for sola eller ga ly
for regnet. En liten bygning som
blir brukt som kirke fungerte som
kontor for lærerne, og til oppbevaring av det enkle utstyret skolen
etterhvert fikk skaffet seg.
I 2003 begynte de av foreldrene
som ivret mest for en egen skole,
oppføringen av et provisorisk
skolebygg. Tomt hadde kommunen fått avsett fra staten. Skolen
ble bygget av uhøvlede materialer
uten grunnmur og med leiregulv.
Noen av rommene fikk pulter, men
de fleste satt fremdeles på jordgulv
med boka i fanget.
Nytt skolebygg
Abel, som besøker familien vært
år, ble i jula 2003 involvert i det
nye skolebygget som var under
oppføring. Med midler fra familie og venner i Norge kjøpte han
blikkplater så elevene skulle få
tak over hodet. Rektor, lærere,
elever og foreldre ble svært interesserte, og ønsket hjelp fra ”det
rike Norge”.
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Gamle klasserom
før nybygging –
uten vegger og
med jordgulv.

Kosirai Primary School

Ny dugnad –
Werner Andres
bidrar aktivt
Abel sammen med skolebarn som gleder
seg over nye datamaskiner.
Foto: Kari Iren Spernes
4 Organisasjonsform: Privat, i ferd med å
organiseres som stiftelse.
4 Oppstartsår: 2003
4 Initiativtaker: Abel Sawe
4 Sted: Kosirai Farm, Kenya

4 Type prosjekt: Skole
4 Innsamlede midler: Ca 1/2 million
4 Framtidsplaner: Bygging av Secondary
School og midler til skoletur for alle barne
i 8. klasse
4 Kontakperson: Abel Sawe

Etter hvert ble flere involvert i skoleprosjektet og sommeren 2004 startet
et systematisk arbeid med innsamling
av penger fra familie og venner. I dag,
sommeren 2010, står skolen ferdig med
elleve klasserom, læreværelse, materialrom og to kontorer fordelt på fem bygninger. Skolen har fått strøm og egen
brønn med drikkevann. Alle klasse-

rommene har pulter, og
det er kjøpt inn klassesett av lærebøker til
alle elevene. Elevene har
også fått noe forbruksmateriale som kladdebøker,
blyanter
og
penner. Det har i alt blitt
samlet inn omtrent en
halv million kroner til
skoleprosjektet.
Nå er planen å bygge
secondary school. Slik
det er nå må elevene
reise til internatskole
for å gå videre på skole,
og det har de færreste
råd til.
Det er viktig å påpeke
at alt som samles inn går
til skolen. Bygningene
blir i hovedsak reist som
dugnadsarbeid
blant
elever og foreldre.

To bygninger – fire klasserom står ferdig.

8. klasse synger og danser i anledning
innvielse av nytt klasserom.
Administrasjonsbygningen står
snart ferdig. Foto: Abel Sawe

Jeg er med, er du?

Roger Amundsen
Musiker

Mange familier reddes av
SOS Barnebyer, Fredrikstad
Det har tatt noen år og vært
mye hardt arbeid – samt at vi
kan takke en del tilfeldigheter
for at vi har kommet så langt
som vi er i dag, forteller Unni
Mass. Nå er det hjelp til enkeltfamilier SOS Barnebyer, avdeling Fredrikstad, fokuserer på.
Unni Mass og de øvrige som utgjør
SOS Barnebyer i Fredrikstad har
sett at det nytter. Med relativt små
midler har de klart å hjelpe mange
familier som har vært på sammenbruddets rand. Et hjelpetiltak som
de startet etter først å ha hjulpet til
med å bygge opp barnelandsbyen i
Tirana, Albania.
– Det var den landsbyen som
hadde størst behov for hjelp i
Europa. Vår opplevelse av forholdene i landsbyen er at barna nå har
en nesten priviligert livssituasjon i
Albania, både når det gjelder boforhold, trygghet, stabilitet i SOS-familiene og skolegang, forteller Unni.

Filleryer som isolasjon
– På vår første tur til Skoder i 2002
møtte vi fattigdom som vi ikke
hadde kunnet forestille oss. Vi møtte
familien Gjokaj som hadde kommet
ned fra fjellene noen måneder tidligere. Skuret de bodde i hadde
blitt ”isolert” med norske filleryer,
madrassene var dyvåte på grunn
av regnvær, ”kjøkkenet” var under
et plastikk”tak” utenfor, og vinden
pisket nådeløst i slettelandskapet
mellom fjellet og en stor innsjø,
beretter Unni og legger ikke skjul på
at dette møtet med familien Gjokai,
som består av mor, far, to sønner
som da var 12 og 16 og to døtre på
fem og åtte, gjorde noe med dem.
Kronerulling til en ku!
– Vi bestemte oss der og da for å
starte kronerulling til en ku ettersom det var beitemarker i nærheten. Telefonforbindelsen til venner
og kjente i Norge gjorde det mulig
å få kjøpt en ku ganske raskt. Fra

nå av hadde de melk, ost og smør,
og det som var til overs kunne de
selge, sier Unni.
– Den eldste datteren håper
å studere ved universitetet i
Skoder, og vi vil fortsette med
nødvendig støtte til både henne
og den yngste datteren. Guttene
deler nå en heltidsjobb i byggebransjen hjemme i Skoder, og er
hovedforsørgerne for familien,
Denne familien trengte bare litt
hjelp for å komme ut av den
verste fattigdommen og fortvilelsen.
Reddet datterens syn – mistet
livsgrunnlaget – fikk hjelp fra
Fredrikstad
– På vårt første besøk i Skoder
møtte vi en familie som hadde klart
seg bra ved å selge grønnsaker fra
en bod på gaten helt til datteren på
fire år fikk en øyesykdom. Familien
måtte til slutt selge grønnsaksboden
for å få reddet øynene til datteren.
De hadde derfor ikke hatt penger
til å betale strøm på flere måneder,
og var truet med utkastelse da de
ikke hadde hatt penger til husleie,
forteller Unni.
– I samarbeid med en av de
ansatte fra prosjektet, bestemte
SOS gruppen seg for å bruke det
vi hadde igjen av penger på denne
familien. Og denne lille hjelpen
var alt de trengte! stråler Unni.
Mannen fikk igjen plassen sin og
hadde nok penger til en liten salgsbod og grønnsaker. De fikk betalt
husleie og strøm, og ifølge sosionomen fungerer familien meget bra
igjen, avslutter Unni Mass.

Otmar, 6 år, sammen med sin mor og far
utenfor skuret de bodde i da vi traff dem
for 2 år siden. Begge foreldrene har fysiske
handicap som de nå får hjelp med. Otmar
går i barnehagen og med hjelp av bl. a.
SOS har de bygget et lite hus.
Foto: Unni Mass

FAKTA

Her driver Kastriot Faci,
leder av ”The Door”, en
fulltallig barnehage og et
sosialsenter for de aller fattigste i Skoder.
Foto: Unni Mass.

SOS Barnebyer, avd. Fredrikstad

Unni Mass sammen med Aurora og Dragona
som vi møtte i 2002 da de bodde under meget
dårlige forhold. Foto: Gunnar Karlsen.
4 Organisasjonsform: Stiftelse
4 Oppstartsår: 1995
4 Initiativtaker: SOS Barnebyer Norge inviterte alle
SOS-faddere i Fredrikstaddistriktet til å starte en frivillig gruppe. 20 faddere var på det første møtet, og 7
av dem dannet en gruppe, hvorav to fortsatt er med
i dagens gruppe.
4 Sted: Tirana og Shkoder i Albania
4 Type prosjekt: Bidrar til driften av SOS Barnebyen
i Tirana og familiestyrkingsprogrammene i Tirana
og Shkoder
4 Innsamlede midler: I overkant av 1 million
4 Framtidsplaner: Opprette et vaskeri i Shkoder,
fortsatt hjelp til barnebyen og familiestyrkingsprogrammene - særlig skolegang til barn og ungdom. Når
det er ca 60% arbeidsledighet er det viktig å få utdanning og jobb.
4 Kontakperson: Unni Mass: unni.mass@c2i.net eller
Unni Skatdalen: unni.skatdalen@ytterbol.com

Hindrer familier fra
å bryte sammen

“

Erfaringene vi høstet i Albania fikk oss til å
ta kontakt med SOS sentralt for å få etablert et
Family Strengthening Project (FSP) i Skoder.
Ideen bak disse programmene er forebygging
slik at familier ikke bryter sammen.
SOS i Fredrikstad har opparbeidet et tett
samarbeid med FSP-ene i både Skoder og
Tirana, og vi har utstyrt barnehagene med alt
fra kosedyr, dukker, tegneutstyr og baller til
sykler og bøker som brukes til undervisning i
barnehagene, og barn som får leksehjelp etter at
de har startet på skolen. Vår lokale gruppe har
også kjøpt bil til prosjektet i Skoder.

“

Vi møtte en mor med 4
barn i de elendigste forhold.
Denne familien trengte
rask hjelp, og Kiwanis
Albaniahjelpen tok tak i
problemet.
Foto: Sidsel Laurenz.

Dette er en av mange
familier som mottar
Familieesker med klær,
sengeutstyr, kjøkkenutstyr
og leker.
Foto: Svein Johansen.

Utdeling av familieesker
i en landsby nær Skoder.
Eskene veier ca 32-33 kg,
og de blir båret på skuldrene lange strekninger.
Foto: Unni Mass

”The Door” med ildsjelen
Kastriot Faci har drevet et
fotballag for gutter i noen
år, og de har deltatt på
Norway Cup. I år var det
”yngre” jentelaget med til
Norway Cup for første gang,
og gjorde det meget bra.
Foto: Svein Johansen.

Denne bestemoren med
barnebarnet var en av
mange som mottok familieesker i år.
Foto: Sidsel Laurenz

Jeg er med, er du?

Morten Huth
Senterleder Torvbyen

Tumaini = HÅP for Kenya
Sykepleiere og lærere fra Fredrikstad og Sarpsborg tok affære
Les tre historier fortalt av Line Viken Borgersen

Mistet mor og far i aids –
men fikk håpet tilbake

“

James og hans fire yngre brødre mistet først sin
far på grunn av aids og deretter sin mor. Huset de
bodde i ble brent fordi de var redd for at ”åndene”
ville drepe barna også. Barna ble tvunget ut på gata
for å lete etter mat.
Her bodde de som gatebarn rundt et handlesenter i fire år, før Tumaini traff de på en av sine
reiser. De var sky og redde, men ønsket et annet liv!
Farstomta stod der og det ble bestemt at de skulle
få et nytt hus her hvor de kjente både naboer og
området.
James var eldst og 16 år første gang vi traff ham.
Han stod i et hjørne og skalv som et forskremt dyr
og klarte aldri å møte blikket vårt. Huset ble bygget
og året etter traff vi en helt annerledes gutt! Han så
rett på oss, smilte og tok oss i hånda.
Hva betyr et hjem? Trygghet, tilhørighet, venner
og familie! Han var så glad for at han nå visste
hvor han og hans brødrene skulle tilbringe natten.
I dag går James på sveiserskole og de mottar støtte
til mat så lenge han er under utdanning. Livet ble
ikke som de hadde fryktet!

“

James og to av brødrene hans.

Masaijenter trenger hjelp!

“

Masaiene omskjærer og gifter
bort sine jenter helt ned i 10 -11
års alder, og da ofte til en gammel
mann med flere koner fra før. Jentene kan ha blitt lovt bort fra fødselen! Hvordan hjelpe de? Utdanning
forandrer tankesett og gir styrke til
å stå i mot press fra kulturen. I tillegg blir de beskyttet av Kenyansk
lov når Tumaini gir de skolegang.
Jennifers far døde og da ville
hennes onkel gifte henne bort.
Moren var fortvilt og ønsket et

annet liv for datteren enn det hun selv
hadde hatt. Jennifer
rømte og fikk hjelp av
Tumaini. Hun går på
skole, er blitt klassens
tillitsvalgt og gjør det
veldig bra!
Jennifer har fått
drømmer for fremtiden, hun vil bli
lærer.

FAKTA
Tumaini

0

“

Jennifer sammen med sin mor.
Line Viken Borgersen sammen med
tradisjonelle Masai damer
4 Organisasjonsform: Stiftelse
4 Oppstartsår: 2005
4 Initiativtaker: Line Viken Borgersen og Hanne
Christiansen, m.fl.

4 Sted: Kenya, blant masaiene ved Kilimanjaro og i
bushområder i fattige Suna distriktet.

4 Type prosjekt: Bygging av et lite sykehus, en liten

Klinikken i Giribe

“

Giribe hadde en liten og
ufunksjonell klinikk. Medisinlageret var ofte tomt og helsepersonellet hadde lite eller
ingen utdanning. Vinduer var
knust og malingen flasset og
murpusset løsnet. Pasientene
måtte ligge under trær når sykdomsutbrudd tok overhånd.
Barn døde fordi mor ikke hadde
råd til medisin og klinikken
manglet medisinen de trengte.
Medisinen kostet ca 10 kroner. I
Giribe døde de fordi de manglet
10 kroner.
På vår reise i 2007 var vi flere
sykepleiere på besøk og bestemmelsen ble tatt. Dette kunne vi
ikke bare stå og se på! Vi kunne
ikke reise hjem og late som
om vi ikke visste! Vi var blitt
berørte. Om det var barna som
døde eller de vi klarte å redde
for en tier, som gjorde at vi
brettet opp ermene og begynte
å samle inn penger, vet vi ikke.
Men vi bare måtte gjøre noe.

I dag går ryktene langt
utover deres områder. En
ny klinikk med medisiner, kvalifisert hjelp og
gode rom finnes! Nytt håp
for menneskene i Giribe
finnes!

“

skole og et krisesenter der masaijenter kan være når
de blir truet med omskjæring og tvangsekteskap.
Har ca 25 elever på skole.
4 Innsamlede midler: ca 740.000 til bygging og ca
26.000 i måneden til drift av 2 klinikker og 25 studenter.
4 Framtidsplaner: Bygge skole, drifte sykehuset,
skolen og krisesenteret. Brønnboring etter rent vann.
4 Kontakperson: Line Viken Borgersen.
Mail: line.viken@gmail.com
4 Webadresse: www.tumaini.no

Sykepleier Christine Dahle og en baby
som får hjelp. Foto: Line Viken Borgersen.

Jeg er med, er du?

Sigbjørn Moe
Adm.dir. Værste as

Trenger ny brannbil
Brannfolkene i Fredrikstad med
mangeårig hjelpearbeid i San Martin

- Det viktigste av alt er at menneskene der nede føler en trygghet
ved at de vet at de har støtte og at
vi kommer på besøk!
Det sier Jan Larsen, en av drivkreftene i Støttekomiteen for San
Martin, som er opprettet i Fredrikstad. Nå trenger San Martin en ny
brannbil. Her er historien:
Brevet fra Guatemala
29. april 1985 kom det et brev til
”brannmennene i Fredrikstad”.
Brevet var fra landsbyen San Martin
i Guatemala. San Martin ligger på et
høydeplatå, 73 km fra hovedstaden.
Brevet var starten på et langvarig
samarbeid og støtte til landsbyen
som i 1973 hadde organisert innbyggerne i et frivillig brannvesen.
Jobben til det frivillige brannvesenet ble nesten umulig etter et
jordskjelv 4. februar 1976. Men i
1984 tok de opp arbeidet igjen. I et
lite rom hadde de hovedkvarteret for

brann- og redningstjenesten. Herfra
gikk ikke bare brannutrykninger,
men også transport av syke til nærmeste sykehus – med dårlige kjøretøy
og på dårlige veier.
Med henvisning til Kirkens Nødhjelp og Petter Skauen spurte komiteen i San Martin på en forsiktig og
ydmyk måte om brannmennene i
Fredrikstad kunne hjelpe til med å
bygge opp en brann- og redningstjeneste. Brevet var undertegnet lektor
William 0. Rodriguez og dr Noberto
Allvarez Capir på vegne av det Fortjenestefulle Frivillige Brannkorps
og med sluttordene ”Disiplin – Ære
– Oppofrelse”.
Sterkt behov
Dette var starten på et langt og
viktig arbeid for Fredrikstad
Brannkorpsforening. Brannsjef
Henning Olsen svarte ja på henvendelsen om å hjelpe til. Det mest
inntektsbringende tiltaket var å leie
ut redningsvester. På den måten

Maria var en av de første
kvinnelige Bomberos.

bidro foreningen til bedre sikkerhet til vanns her hjemme – samtidig som den fikk midler til et viktig
utviklingsarbeid i Guatemala.
Men innstramming og endret
organisasjon har gjort at brannvesenet ikke lenger kan leie ut redningsvester. Dermed forsvant en
viktig inntektskilde.
- Nå trenger stasjonen i San
Martin sårt en ny brannbil. Det er
en stor utfordring for oss å kunne
hjelpe med dette. Derfor er 12 Mill
Race-aksjonen viktig. Den kan
bidra til at San Martin igjen får et
kjøretøy som de har sterkt behov
for, sier Jan Larsen.
Ambulansen fra Fredrikstad er
den eneste som kommer fram
i fjellområdene. Bygningene er
også reist ved hjelp av midler
fra Fredrikstad

FAKTA

Mange barn får
skolestipend fra
vennskapsgruppen.

Støttekommiteen for San Martin

Oscar har fått
T-skjorte fra 12 mill
Race aksjonen.
Tove og Jan Larsen sammen med ordføreren i
San Martin og medlemmer av kommunestyret.
4 Organisasjonsform: Vennskapsgruppe
4 Oppstartsår: 1985
4 Initiativtaker: Petter Skauen
4 Sted: San Martin i Guatemala
4 Type prosjekt: Støtte til brann- og redningskorpset.
4 Innsamlede midler: Over 1 million
4 Framtidsplaner: Ny ambulanse er nødvendig
4 Kontakperson: Lars Ole Mostad
4 E-mail: lmosta@online.no
Besøk fra Norge
feires med pizza.

Forandret livet
- Dere har hjulpet med bil også tidligere?
- Vi oppdaget raskt at de trengte en bil, 4x4
hjulstrekker, så de kunne komme ut i distriktet
hvor de fattigste av Mayafolket bodde, og hvor
veiene nesten var uframkommelige. Den første
oppgaven var å kjøpe en slik bil, det oppnådde
vi i 1994.
- Så var det bygging av garasjer, kjøkken,
soverom til gjester og sisterne slik at de hadde
vann, nytt tak på stasjonen, m.m. I 1987 kunne
Bjørn Y. Olsen legge ned grunnstenen til ny
brannstasjon. Alt dette kommer ikke fra Fredrikstad Brannkorps, vi har søkt om støtte flere
steder for å gjennomføre disse prosjektene.
- Vi holder ambulansen i drift, samt at vi
lønner en brannmann og vi støtter til med kjøp
av diverse utstyr, forteller Jan Larsen.
Det er ingen tvil om at brannfolka i Fredrikstad, med støtte fra andre i vårt eget lokalsamfunn, har gjort en stor innsats i San Martin.
- Jeg kan nok si at besøkene i San Martin har
forandret livet mitt, sier Jan Larsen som også
har tatt med seg sin egen familie på besøk.
- Brannstasjonen i San Martin har reddet
mange liv. Nå må vi hjelpe til slik at de kan få
kjøpt en ny utrykningsbil, sier Larsen.

Damene fra enkelandsbyen selger sine
håndlagede produkter
på markedet. De får
også støtte fra
prosjektet.

Damene i enke
landsbyen, Tinamit
Ajaf, har fått støtte
til å bygge hønsehus.

Jeg er med, er du?

Morgan Andersen
Stjernen

Vil du være med på tidenes mest
vennligsinnede aksjon
i Fredrikstad?
Fredsmarsjen i Fredrikstad runder i 2011 sine første 10 år. I løpet av disse årene har Fredsmarsjen i Fredrikstad samlet inn penger som har blitt gitt til humanitære organisasjoner drevet av ildsjeler i Fredrikstad.
Nå ønsker Fredsmarsjen i Fredrikstad å samle hele byen til tidenes mest vennligsinnede og gavmilde innsamlingsdugnad. Midlene går til følgende hjelpeprosjekter som drives av krefter i byen:

•
•
•
•
•
•

Stiftelsen Global Aid
Chivi Foundation
Kosirai Primary School:
SOS Barnebyer, avd. Fredrikstad
Tumaini - HÅP for Kenya,
Vennskapsgruppen San Martin-Fredrikstad

Det er viktig å understreke at alt av innkomne midler går til prosjektene. Ingen av disse lokale organisasjonene
bruker penger på administrasjon.
Aksjonens mål: Å få 10.000 Fredrikstad-innbyggere til å gi 100 kroner hver per måned i 12 måneder.
Vi oppfordrer byens befolkning til å støtte denne innsamlingsdugnaden.
La oss vise verden at Fredrikstad er best på innsamling.

12 mill Race - Rådet

Stortingsrepresentant
Tina Fredriksen,
Svein Roald Hansen (A) Fredriksborg AS

Komponist
Svein Gundersen

Stortingsrepresentant Klubbbleder FFK
Vigdis Giltun (Frp)
Svein Johannessen

12 mill Race - Styret
Mona Eieland, Svein Veland, Dag Solheim,
Alexander Hermansen, Bente Vold Klausen
og Jan-Kåre Fjeld

12 mill Race - Arbeidsgruppe
12 mill Race har også en arbeidsgruppe bestående av
representanter for de enkelte prosjekter

Vi er med, er du?

– Myndighetene må
styre med hjertet
FFK´s Amin Askars familie flyktet fra Somalia til
Norge da Amin var ett år gammel. – Det var borgerkrig og mamma og pappa ville skape seg et nytt
og bedre liv for familien, er den enkle, men
megetsigende forklaringen til de rød-hvites gode
flankespiller.
Han husker naturlig nok ikke noe fra den gangen mor og far flyktet fra et borgerkrigsherjet Somalia til Europa i 1987. Først til
Nederland, så til Norge. Men Amin Askar har likevel et klart og
reflektert syn på årsaken til lidelsene millioner av mennesker i
mange afrikanske land opplever.

- Korrupsjon og makt på få hender
– Det er veldig mye korrupsjon, og makten er på altfor få hender.
Etter min mening er det først og fremst én ting som gjelder, og det
er at landene må få myndigheter som styrer med hjertet, og ikke
går etter makt og penger, fremholder Askar krystallklart.
– Det trengs stabile regjeringer som er demokratisk valgt, fortsetter han, og er ikke udelt positiv til at det bare pøses nødhjelps- og
bistandspenger inn i de landene som er utsatt.
– Det nytter ikke å bare gi penger. De havner altfor ofte på feil
hender, mener han. At det likevel kan ha sin hensikt, ser han likevel
også klart.

- Ord og penger må bli til handling
– Når ord og penger blir til handling, så stiller jo saken seg annerledes. At noe faktisk blir gjort, er en bra ting, mener han og innrømmer at han synes det høres ut som organisasjonene som drives fra
Fredrikstad, har gode og fornuftige prosjekter på gang.
– Og hva tenker du om 12 mill Race?
– Det er jo ambisiøst, da, smiler han, men legger til at han synes
12 millioner kroners prosjektet også er en god idé. 100 kroner
måneden er det mange som klarer å gi, sier 24-åringen. Som selv
er Plan-fadder sammen med samboeren. Blant annet.

- Sender klær
– Jeg prøver å hjelpe når jeg kan, og sender med mamma klær og
annet som hun kan ta med seg til familien i Somalia. De er bønder,
de fleste, og lever av det de klarer å dyrke, forteller Amin og sier
han lytter til hva mor og far forteller om hjemlandet om hva slags
hjelp som trengs. Ellers gir vi når det kommer noen på døra, forteller han og innrømmer at det er litt tilfeldig hvordan hjelpen ytes.
- Det holder ikke bare å GI penger. Det er først når de
omsettes i handling, at de faktisk brukes til å gjøre noe, at
pengene har sin misjon, mener FFK´s yndling Amin Askar.

Bruk bankgiro

9483 05 92797

Vil du også være med å hjelpe?
Hvem går hjelpen til?
Midlene går til seks ulike hjelpeorganisasjoner som er presentert i dette
magasinet. De hjelper fattige i Gautemala, India, Kenya, Albania og
Zimbabwe

For en dollar
per dag får et
barn nødvendig
basismat.

Hva går pengene til?
Mat, helseprosjekter, skoler, barnehaver og utstyr som gjør at mottakerne
blir mer selvhjulpne.

Hvor mye av pengene går til administrasjon?
Alle innsamlede midler kommer mottakerne til gode. De seks hjelpeorganisasjonene i Fredrikstad er basert på frivillighet. Administrasjon og reiser
dekkes av ildsjelene som driver prosjektene.

På 50 år har vi
blitt 100 ganger
rikere enn de
fattigste landene.

Hva er egentlig 12 mill Race?
Et initiativ fra Fredsmarsjen i Fredrikstad for å gi et felles løft til de seks
Fredrikstadprosjektene. Målet er å samle inn 12 millioner kroner i løpet
av 2011.

Hvordan kan jeg hjelpe?
- Ved å bli med på aksjonen og gi 100 kroner i måneden i 2011, se neste side.
- Ved å gi et direkte bidrag, stort eller lite til konto: 9483 05 92797
- Ved at bedrifter gir 50 kroner og ansatte 50 kroner i måneden i 2011

Er dette viktig for Fredrikstad?
Ja, fordi vi skal vise omverdenen at vi bryr oss. Vi er glade i byen vår, men vi
tenker også globalt. Derfor handler 12 mill Race om å vise fram Fredrikstad
på sitt beste!

I nord brukes mer
penger på plastisk
kirurgi enn på
medisinsk nødhjelp
på den sørlige del
av kloden.

Europa bruker mer
penger på iskrem
enn humanitær
hjelp i Afrika.

12 mill Race med egne
T-skjorter – bestill her!

12 mill Race med egen
CD – bestill her!

”Freedom Fighter” heter 12 Mill Race – T-skjortene,
laget 12 mill Race ”egen” kunstner og designer,
Jens Hauglin. Takk, Jens!

Fredrikstadmannen Tom Rohde-Moe, kjent for
sitt samarbeid med Fredrikstadguttane, har
komponert og skrevet to låter som er blitt til
”Music for 12 mill Race”. Det har blitt to flotte
låter med hvert sitt uttrykk, balladen ”Barneøyne”
(også i engelsk versjon som ”Childrens´s Eyes”) og
opptempolåten ”12 mill Race Shuffle”.
De kan nå fås på CD, i innspillinger gjort med
blant andre Maria Mohn, Harry Sagstuen, Rino
Johannessen, Ole Petter Hansen Chylie, Odd Erik
Hansen og Fredrikstad Storband!

T-skjortene er til salgs for kr. 200,- bestill på:
12millrace@gmail.com

Send mail med antall og adresse til:
12millrace@gmail.com
for bestilling, kr. 100,- per stykk.

12 mill Race
Avtale om fast trekk
Navn på giver:
Månedlig beløp:
Givers bankforbindelse:
Givers kontonummer:
Beløpet trekkes den ................... i hver måned fra og med 1.1.2011 til og med 31.12.2011
til kontonummer i Handelsbanken: 9483 05 92797.
Sted, dato og underskrift:
Skjemaet sendes/leveres givers bankforbindelse eller til representant for 12 mill Race,
eventuelt sendes til adressen under:
pms 275
pms 485
pms 298

Innsamlingsbank:
12 mill Race
v/ Jan-Kåre Fjeld
Åsebråtvn. 21 A
1605 Fredrikstad

Innsamlingskonto: 9483 05 92 797
Handelsbanken Fredrikstad
Postboks 344
1601 Fredrikstad

”Fredsmarsjen i Fredrikstad går
fra å være en symbolhandling til
å være en handlekraftig
institusjon i Fredrikstad.”			
Jan-Kåre Fjeld, Fredsmarsjens initiativtager

Hver onsdag går det en fredsmarsj i
“gågaten
i Fredrikstad. Noen ganger er
det mange som går. Andre ganger bare
fire eller fem. Men hver onsdag går det
en fredsmarsj. Den starter klokken seks
på ettermiddagen og varer til syv. Noen
går bare en kort tid, mens andre går
hele timen. Men alle er med og ytrer sin
mening om det meningsløse ved krig og
terror. Symbolene er fredsflagg og fakler,
en stille protest mot krig og terror.

“

Hvorfor gå fredsmarsj?
Fredsmarsjen arrangeres for å markere avstand til
urettferdighet, krig og terror. Fredsmarsjen mener
det er nødvendig at det enkelte menneskets røst
kommer fram. Den ene røsten er på ingen måte noe
mindre viktig enn alle andre røster, og Fredsmarsjen
i Fredrikstad går i troen på at det ene mennesket kan
gjøre en forskjell i verden.
Dersom du vil være med, møt opp foran Rådhuset
i Fredrikstad onsdager kl. 18.00.
Vi går en time med fredsflagg og fakler. Etterpå er
du velkommen til å møtes til hyggelig prat og diskusjon på Cactus Kafe (Tidligere Malenkij).

FAKTA om Fredsmarsjen i Fredrikstad:
• Fredsmarsjen startet 31. oktober 2001.
• Har per høsten 2010 arrangert over 470 marsjer
i gågata i Fredrikstad, med tilsammen mellom
8000 og 9000 deltagere.
• Har samlet inn rundt 50.000 kroner til lokale,
humanitære organisasjoner, samt Leger uten
grenser.
• Arrangerer i 2011 tidenes største lokale innsamlingsaksjon, ”12 mill Race - Fredrikstad på sitt
beste.”
• Er en upolitisk, ikkereligiøs og idealistisk aksjon.
• 650 mennesker deltok i marsjen da Israel
bombet Gazastripen nyttår 2008/2009.
• Mottok den lokale fredsprisen 10. desember 2009.
• Yoko Ono satte fokus på Fredsmarsjen på sin
hjemmeside www.imaginepeace.com
sommeren 2009.
• Har som mål å etablere lignende marsjer i hver
by i Norge.
• Er åpen for ALLE!

www.fredsmarsjen.org

Bli med å gå fredsmarsj - oppmøte onsdager
kl. 18.00 foran Rådhuset

