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De usynlige barna
 Selv om de fleste av oss klager og maser, ohhh - hvor privilegerte er vi ikke 

som har det vi har; gratis barnehage og skoler som dekker barna og 
ungdommenes behov, gode helsetilbud på alle områder – fra vugge til grav, 
sikkerhetsnettet NAV, vi har jobb, kanskje pensjon, bor bra og har bil(er), 
sykkel, ski og kanskje båt. Vi reiser på ferie og kan kommunisere om alle disse 
tingene vi liker og ikke liker, dele verdier med barna eller barnebarna våre, 
kjærlighet, hengivenhet, hjelpe dem med lekser, være der for dem når de 
trenger det, lytte til musikk, høre en hund bjeffe, nyte stillheten ... alle disse 
små tingene på jorden som gjør livet verdt å leve.

 Hva ville livet vært om vi ikke kunne forstå eller kommunisere med 
menneskene rundt oss og som vi bryr oss om og er glad i? Hva om vi ble 
nektet adgang til skoler fordi ingen forstår oss, og vi ikke forstår dem! Hvis vi 
ikke får en sjanse til utdanning blir vi dømt til å bli andreklasses borgere fordi 
politikere, lærere, foreldre og utdanningsinstitusjonene ikke tror på våre 
potensiale, når folk i samfunnet anser oss som en forbannelse og dermed 
nekter oss å være sammen med barn på vår egen alder eller som den 
voldtatte jenta på 5 – 6 år fra Kiberaslummen i Nairobi ikke engang kan 
fortelle sin historie ... ikke kan kommunisere med moren sin, søsknene, tante, 
bestemor eller legen! Når vi ikke engang kan høre stillheten eller forstå hvorfor 
samfunnet har neglisjert oss … Hvordan ville det være om vi, du og jeg levde 
på kanten av samfunnet, stille ... usynlig? 

1. November 2008 lokalavisa Hallingdølen
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I januar 2002 besøkte 
jeg Kenya for første 
gang. Det var et privat 
besøk hvor jeg bl.a. ble 
tatt med til Gianchere 
døveskole. 

Det besøket forandret 
livet mitt … og livet til en 
del døve barn og unge. 

Jeg kunne aldri glemme 
de forferdelig triste 
øynene til de sultne 
døve barna. 

Det var en gang …..

Dette var barna ingen ville ha!

De eksisterte ikke, hverken for 

myndigheter, foreldre eller familie. 

November 2003 reiste jeg tilbake til Kenya, med 30.000 kroner jeg hadde klart å 
samle inn. 

Det første jeg gjorde var å gi barna mat, masse mat. De 43 barna spiste opp 20 
høner, ris, mais, chapati, ugali og grønnsaker. Aldri hadde jeg sett barn spise så 
mye.

Tilbake til Kenya
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Internatet var i elendig forfatning. Madrasser og tepper var totalt utslitt. Jeg 
kjøpte nye madrasser, tepper og vaskevannsfat til alle elevene. Parafinlamper 
ble også kjøpt inn.

Gleden over å legge seg den første kvelden kan ikke beskrives. For første gang 
frøs de ikke om natta. 

For de 30.000 kjøpte jeg madrasser og tepper … 

Kjøkkenet i bakgrunnen ble revet og 

et nytt av bølgeblikkplater ble satt 

opp. 

Bildet viser ALT skolen hadde av 

kjøkkenutstyr til de 43 elevene. 

Alle barna fikk egen kopp, tallerken 

og skje. 

Husmor fikk kjeler, mugger, plastfat, 

plastdunker til vann, øser og masse 

ved. 

For de 30.000 kjøpte jeg kopper og kar . . .  
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Det nye kjøkkenet ble bygd som erstatning for det gamle jordkjøkkenet som 

nesten raste sammen. 

For de 30.000 bygde vi nytt kjøkken . . .  

Komfyren besto av tre steiner og her ble maten laget. Ved var og er ofte 

mangelvare. 

For de 30.000 ble kjeler og ved kjøpt inn . . .  
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Utdeling av et såpestykke og olje for den tørre huden. 

For de 30.000 ble det også til litt luksus . . .  

Mat i magen gjorde at smilene kom fram . . .  

43 skreddersydde skoleuniformer, sokker og nye sko  + mat i magen, lokket 

fram de gladeste smil du kan tenke deg – og tårene rant hos meg.
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43 skreddersydde skoleuniformer til kr 2.700 . . .  

Alle  barna og lærerne ved Gianchere Døveskole 
i Kisii, Kenya 11. November 2003

Deaf Aid i Norge ble stiftet 24. februar 2004
- Hallingdals eneste bistandsorganisasjon

- Norges eneste bistandsorganisasjon rettet mot døve

- En av veldig få bistandsorganisasjoner utenfor Oslo

Deaf Aid i Kenya ble registrert desember 2005 
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Kiberaslummen i Nairobi, 
Afrikas største slum.
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”Flying” toalett, 
bade-, kles- og 
oppvaskvann og 
søppel fra 1 mill. 
mennesker er over alt. 
Rotter, kakerlakker, og 
en rekke 

sykdomsfremkallende 
småkryp har gode 
leveforhold.

I regntiden flyter dette 
inn i husene. 
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De grønne husene - konsept
Deaf Aid har utarbeidet et skoleforberedende konsept og 

fagplan for Det grønne huset, i aldersgruppen fra ca. 2 år. 

Den eldste eleven var 33 år.

Vi hadde tre slike skoler som var forløperen for 

tvillingskole eller knutepunktskoler som vi kaller «Out of 

the box»  i samarbeid med Ministry of Education i Kenya 

og Norad.  Nå er alle skolene overført til lokale skoler 

drevet av myndighetene.

Inclusive education er et mål for alle handikappgrupper i 

Kenya. 

Early Childhood Education 

Out of the box

Out of the box er det samme som tvillingskole her! 

Ved å ha en egen avdeling med tegnspråklig 

undervisning for døve elever, håper vi at denne 

modellen vil bryte ned barrierer og myter om døve.  

Vi ser at de hørende elevene synes det er gøy å 

lære tegn og de døve elevene er med på en del 

fellesaktiviteter. Deaf Aid har startet tre slike skoler 

som nå blir drevet av kenyanske myndigheter. 

Målet er at denne modellen skal nå de fleste store 

skolene i Kenya etter hvert! 

Out of the box (OOTB)
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Forebyggende virksomhet – Den mobile 
hørselsklinikken

Early Identification Program

Gjennom samarbeid med Norad i 2010 har Deaf Aid et vellykket forebyggende tilbud gjennom den mobile 

hørselsklinikken som reiser ut til tett befolkede områder både i Nairobi og til andre steder i Kenya.

Gjennomsnittlig møter ca 100 hver gang.

Undersøkelser Deaf Aid har gjort viser at 97 % av døvhet/hørselshemming kunne vært forhindret.

Forebyggende virksomhet – Den mobile 
hørselsklinikken

Early Identification Program

Siden vi startet opp i mars 2010, har hørselsklinikken alltid med to ØNH-leger, utleid fra et av sykehusene i 

Nairobi vi samarbeider med. 

De fleste av de vi har undersøkt hadde alvorlig ubehandlet ørebetennelse. Undersøkelse, behandling og 

utdeling av medisiner er gratis. Svært få har oppsøkt lege tidligere!

Vi har også fjernet fremmedlegemer som maur, kakerlakker, perler ol. fra øregangen.
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Forebyggende virksomhet – Den mobile 
hørselsklinikken

Early Identification Program

Audiografen, som vi også leier inn hver gang, henviser ofte barn til videre undersøkelser ved et 

barnesykehus vi samarbeider med. Blir det avdekket at noen er døve, finner Deaf Aid egnet skoletilbud. 

Forebyggende informasjon og behandling er viktig og vi har delt ut utstyr, laget lydtette rom og lært opp 

personalet ved fem forskjellige steder i Kenya. 

Forebyggende virksomhet – Teigenklinikken

Early Identification Program

Gianchere Døveskole i Kisii ligger langt fra nærmeste lege/ sykehus. Derfor satte Deaf 
Aid opp en helseklinikken ved skolen som også gir tilbud til naboskolen og 
lokalbefolkningen. De ansatte kommuniserer på tegnspråk og gi forebyggende 
informasjon, diagnostisere de vanligste sykdommene som malaria, bronkitt, 
lungebetennelse ol. 

Grunnsteinen ble lagt ned 23. november 2012 og åpnet 23. januar i 2014.
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Deaf Aid Academy

I 2005 fikk Deaf Aid 50 brukte datamaskiner fra den norske 

organisasjonen Fair. Det var starten på et fruktbart 

samarbeid med den amerikanske datagiganten Cisco. 

Høsten 2011 mottok vi ytterligere 200 datamaskiner og like 

mange flatskjermer fra Fair. 
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Døve fra Kenya, Tanzania, Sudan og Etiopia 
kom til undervisningen vår i Nairobi.

Mange døve har fått fast 

jobb etter endt eksamen
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2015 startet Deaf Aid opp med IT-undervisning i Dar es 

Salam, Tanzania i samarbeid med Norad, The Ministry of 

Education og Open University. 

Tanzania

Etter initiativ fra Ål Rotary Klubb ble Hallingdalsklubbene 

(Geilo, Gol og Nesbyen) med på et samarbeidsprosjekt 

med Thika Rotary Club i Kenya og som involverte Rotary 

International. 
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Internatskolen for døve i Isinya utenfor Nairobi - Kenya



22.03.2018

19



22.03.2018

20



22.03.2018

21



22.03.2018

22



22.03.2018

23



22.03.2018

24



22.03.2018

25



22.03.2018

26



22.03.2018

27

Til KENYA med Deaf Aid
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Takker for oppmerksomheten med en hilsen fra de 

usynlige barna, som Deaf Aid kjemper for!


