
 
 
 
 
 
 

Gatebarnlederne Mengistu Burano 
og Michael Nigussie ble møtt med 
åpne armer, lystenning, forbønns-
handling, gode samtaler, varme 
klemmer og god økonomisk støtte 
da de var på Norgesbesøk i regi 
av Gatefolket i april i år.   
 
Med 60.000 barn og ungdom på gata 
i Etiopias hovedstad kan oppdraget 
virke håpløst. Etter 20 års arbeid 
mener lederne i gatebarn-prosjektet, 
som Gatefolket i Norge nå har 
samarbeidet med siden 2001, at 
10.000 mennesker er nådd og 
mange av disse er hjulpet ut fra et 
håpløst liv på gata. Her er det 
tidligere tiggere, gatebarn og 
prostituerte som har fått hjelp til 
utdanning og et verdig liv. Like viktig 
er det preventive arbeidet med å 
forhindre at barn blir gatebarn. 
Derfor satser Gatefolket sammen 
med sine etiopiske partnere så sterkt 
på skolearbeidet. Drøyt 1.100 barn 
får støtte gjennom prosjektet. Enten 
til å gå ved våre to egne skoler 
Entoto Freedom School og Gurara  
Freedom School, i offentlige skoler 
eller ved høgskoler og universiteter. 
En rekke studenter er allerede 
uteksaminert fra universiteter og 
høyskoler etter at de ble reddet ut fra 
gata. 
 

 
 
 
 
 
 

Bildet: Mengistu Burano omkranset 
av barn under sitt Norgesbesøk. 
 
Fadderordningen 
-Derfor er også tilsiget av stadig flere 
faddere så viktig for vårt arbeid, 
understreker fadderansvarlig i 
Gatefolket, Inger Oline Hovland.  
-For en femkroning om dagen kan vi 
gi barn utdanning,et daglig måltid 
mat og helsekontroll for hele 
familien. Det varmer når vi etter  
dette besøket har fått faddere til 
ytterligere 20 barn i Addis Abeba, 
sier hun. Fortsatt er det mange barn 
som ikke har faddere, og vi håper at 
enda flere kan tenke seg å bli med 
på denne investeringen. Dette er den 
beste forrentningen av en femkrone 
jeg vet om, sier Inger Oline med et 
smil.  
 
Bli med oss 
-Høsten er stor, men arbeiderne få. 
Vi ber dere bli med oss i arbeidet her 
fra Norge. Det betyr så mye for oss 
at vi har dere med i arbeids-
fellesskapet. Da vil budskapet og 
hjelpen nå fram til alle vi møter i vårt 
arbeid. Dere er der sammen med 
oss.  
Det var appellen fra gatebarnlederen 
Mengistu Burano under flere av 
samlingene i Norge.   Les mer fra 
besøket i dette bladet. 
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En ild ble tent 
hos Bålgjengen 
 

20 mannfolk rundt et bål inne i 
en lavvo i Sarpsborg. Varmen fra 
bålet tente gnister inn i 
seniorgjengen som kaller seg 
Bålgjengen.  
 
Da gatebarnlederne Michael og 
Mengistu fortalte fra sin barndom 
og oppvekst ble det stille rundt 
bålet. 

 
Bildet: 20 mannfolk rundt bålet ble 
tent for gatebarn-prosjektet i Addis 
Abeba. 
 
Drømte om ei seng 
Mengistu fortalte at han aldri hadde 
ei seng å ligge i som barn. Hans 
seng var et stykke papir på et 
jordgulv. Sitt første par sko fikk han 
da han var 9 år gammel, og heldig 
var han som hadde en pappa som 
ofret alt for at barna skulle få gå på 
skole. Riktignok måtte de klare seg 
uten skolemateriell, men de fikk fri 
fra vevstolen på dagtid slik at de 
kunne delta i undervisningen.  I dag 
er Mengistu utdannet lærer og er 
administrasjonsleder i 
gatebarnprosjektet med ansvar for 
118 medarbeidere. 
 
Havnet på gata 
Michaels historie er enda mer 
dramatisk.  Hans mor var bare 17 
år da far forlot dem, og mor var 
ikke i stand til å ta vare på sitt barn. 
En onkel overtok ansvaret, men 
livet hos onkel var ikke til å holde ut 
for Michael. Han valgte å rømme ut 
på gata i Addis Abeba, og endte 
opp som gategutt. Her ble han 
plukket opp av en «engel» fra 
gatebarnprosjektet.  
 
 
 
 
 
 

Det nytter å hjelpe  



 

Det strømmer på med kunder til 
Fornebu Gjenbruk, og det bærer 
også omsetningen preg av. Når alt 
arbeid skjer på dugnad og alle 
varer i butikken leveres gratis, ja 
da blir det penger til de gode 
formålene vi arbeider for, sier 
daglig leder Kristine Skolt Grosås. 
 
I forbindelse med besøket av 
gatebarn-ledere fra Etiopia i april 
kunne hun på vegne av alle frivillige i 
butikken overlevere en gavesjekk på 
100.000 kroner til Gatefolket.  
For de to gatebarnlederne Mengistu 
Burano og Michael Nigussie, kom 
det som et sjokk at de skulle få 
denne store gaven når de besøkte 
butikken for å informere om det 
arbeidet de står i. Aldri i sitt liv har de 

  

 

hatt en så stor sum mellom hendene. 
De ble målløse og svært beveget. 
 
Kirke og prosjekt 
Mesteparten av overskuddet fra 
Fornebu Gjenbruk er øremerket for å 
realisere nytt kirkebygg for 
Fornebulandet Menighet, men 
ildsjelene bak butikken ønsker også 
hvert år å bidra med et beløp til ulike 
fattigdoms- og utviklingsprosjekter i 
den tredje verden. I år ble det 
gatebarn-arbeidet i Etiopia som fikk 
100.000 kroner i tilskudd til sin drift. 
-Det som omsettes i denne butikken 
er basert på mottatte gaver og 
virksomheten er utelukkende basert 
på frivillighet. Det betyr at ingen 
involverte mottar noen form for lønn 
eller annen godtgjørelse for arbeidet 

 
 
 

 

 

Bildet: En del av de frivillige ved 
Fornebu Gjenbruk samlet ved 
overrekkelsen av en gavesjekk på 
100.000 kroner.  
 

og at butikkens driftsutgifter består 
av husleie og utgifter til kaffe og 
vafler. Vi mener også at 
gjenbrukstanken bør få større 
gjennomslag. Virksomheten gir gode 
miljøgevinster, og samtidig får våre 
kunder mulighet til å gjøre noen 
gode «kupp», sier Kristine Grosås. 
10 medarbeidere fra Fornebu 
Gjenbruk blir med på jubileumsturen 
til Etiopia i månedsskiftet oktober/ 
november. Da får de se prosjektet og 
menneskene som står bak, på nært 
hold. Daglig leder Kristine Skolt har 
allerede besøkt prosjektet og gleder 
seg til et varmt gjensyn. 
 

Lot det swinge i Snarøya kirke 
Fornebulandet Menighet har knyttet kontakt med 
Gatefolket og den etiopiske samarbeids-
organisasjonen Bright Star. Under Norgesbesøket 
deltok de etiopiske gatebarnlederne under en 
ungdomssamling med middag og informasjon, 
samt en flott gudstjeneste i Snarøya kirke.   
Det svingte godt i kirkerommet da Mengistu 
Beranu ledet an i en etiopisk fellessang. 
Sogneprest Thomas Wagle lot seg også rive med. 
(bildet). 
Tre ungdommer fra menigheten blir sammen med 
prest og kateket med til Etiopia i slutten av oktober 
for å se arbeidet i hovedstaden Addis Abeba og 
provinshovedstaden i Sør-Etiopia, Awassa, med 
egne øyne. Dette er noe vi virkelig ser fram til, sier 
sogneprest Thomas Wagle. Han er glad for 
menighetens engasjement i dette prosjektet. 
. 

Ildsjeler på gjenbruk ga 100.000 

 



 

Arnold Børud er en bauta innen 
kristen musikk i Norge. 28. oktober 
fyller han 70 år, og tar med seg hele 
sin musikalske familie til 
jubileumskonsert på Sarpsborg 
scene! Billetter kan du kjøpe her: 
http://sarpsborgscene.no/arnold70/ 
Alle Børud-ene bor hele helga på 
Norges morsomste hotell, Quality på 
Grålum i Sarpsborg. Alle er 
velkommen til å benytte seg av et 
knalltilbud på hotellet fra fredag til 
søndag. Oppgi passordet «Børud» 
ved bestilling for å utløse tilbudet. 
 
Joar Kristiansen er en ildsjel           
i Sarpsborg-samfunnet. Gjennom 
mange år som forretningsmann og 
misjonsmann har han bygget opp et 
stort kontaktnett.  Kristiansen sto 
også bak 60 års konserten til Børud, 
da Norges gospel-konge ble hedret 
med Kongens Fortjentsmedalje i gull. 
Til Gateposten forteller Joar at han 

 
 

fikk et bankende hjerte for 
Gatebarn-prosjektet etter at to av 
hans venner og styremedlemmer i 
Gatefolket Tore og Sidsel 
Bjørnstad, fortalte om sine 
opplevelser i Addis Abeba.  Arnold 
Børud stilte seg umiddelbart svært 
positiv til at overskuddet av 
konserten skulle gå til gatebarn-
prosjektet i Etiopia. 
-Jeg har aldri vært i Etiopia, men 
må vel ta en tur så snart jeg har 
mulighet for det, sier Joar med et 
smil. Dette prosjektet er oversiktlig 
og jeg syns Gatefolket fortjener 
denne støtten, sier Kristiansen. 
Innerst inne håper han det blir så 
stor rift om billettene at det må 
arrangeres to konserter denne 
lørdagskvelden i oktober. Da vil i 
så fall overskuddet til 
gatebarnprosjektet bli enda større, 
og det hadde vært flott som en god 
jubileumsgave, sier han. 

 

 

Jubileumskonsert med Børud 
Gatefolket blir med som  
medarrangør når Arnold  
Børud med familie  
markerer 70 års feiring  
for Børud og 20 år for  
Gatefolket 

Lokale representanter som  
står sammen om konserten  
i Sarpsborg fra v: Tore  
Bjørnstad, Joar Kristiansen, 
Sidsel Bjørnstad og Hanne  
Bjørnstad. 

 

Takk Georg – 
velkommen Mariann 
Georg Raddum fra Lensbygda i 
Oppland gikk i år ut av styret i 
Gatefolket etter fem års aktiv innsats. 
Han har vist et stort engasjement for 
gatebarnprosjektet. Han har også sett 
prosjektet i Etiopia ved tre anledninger 
og vært Gatefolkets utsending til det 
årlige Partners Meeting i Addis Abeba.  
Vi takker Georg for engasjementet, og 
vet han fortsatt vil være en viktig 
støttespiller utenfor styret.  

                       
Samtidig kan vi ønske  
Mariann Mydland (26)  
velkommen som nytt  
styremedlem.  
Mariann er datter av  
Georg og Runa Raddum. 
For Gatefolket er det  
viktig å ha gode  
ambassadører i denne delen av landet 
fortsatt. Mariann er også bosatt i Lens-
bygda, sammen med sin mann Bendik. 
Mariann er utdannet økonom og 
byggingeniør, og er ansatt i entrepre-
nørselskapet Betonmast Innlandet, 
som prosjektingeniør, med HMS-
ledelse. Hun sitter i landsstyret til Acta 
Barn og Unge Normisjon og har 
gjennomført leder-trening med 
Tankesmien Skaperkraft. 
Mariann er en engasjert person, glad i 
å reise, både inn- og utland, og har 
sagt seg villig til å ta et spesielt ansvar 
for sponsoraktiviteter inn mot 
næringslivet. 

 
Styret i Gatefolket  
består dermed av frilansjournalist Odd 
Borgestrand som styreleder, lærer 
Inger Oline Opsahl Hovland som 
nestleder og fadderansvarlig, 
kontorleder Hanne Bjørnstad som 
sekretær, maskinentreprenør Tore 
Bjørnstad som styremedlem og 
sponsoransvarlig private, byggingeniør 
og økonom Mariann Mydland, som 
styremedlem og sponsoransvarlig 
næring.Sidsel Bjørnstad er møtende 
vararepresentant.  
Kasserer utenom styret er Ranveig 
Borgestrand, og Kjellaug Sælen er vår 
statsautoriserte revisor. 
 
Gatefolkets budsjett for 2017 er på 
1.1 millioner kroner. 515.000 kroner er 
bidrag fra våre faddere. Resten av 
beløpet håper vi å få inn gjennom ulike 
gaver til prosjektet.  
 

Jubileumsreise til Etiopia fullbooket 
Det er gått 20 år siden 10 ungdommer bestemte seg for å ta opp kampen 
mot fattigdom og undertrykkelse i Etiopias hovedstad Addis Abeba. 
Gatefolket inviterte tidligere i år faddere og andre støttespillere til å bli 
med på jubileumsreise 27.oktober til  
5.november. Responsen var overveldende.  
Totalt 41 deltakere blir med på reisen.  
Vi deler deltakerne inn i fire grupper, som  
får hver sin reiseleder. De ulike gruppene  
reiser sammen fra Gardermoen fredag 27. 
oktober, og kommer samlet hjem søndag  
5.november. 
                                                                             Jentene ved Deborah senter   
                                      ønsker velkommen til jubileum. 

Selve jubileet blir lørdag 28.oktober og søndag 29.oktober. Mandag 
30.oktober og tirsdag 31.oktober vil gruppene få et tett møte med de 
ulike delene av prosjektet, slik det framstår i dag.  Onsdagen blir 
reisedag sørover til regionhovedstaden Awassa, der vi skal besøke vårt 
gatebarnprosjekt i denne byen. I Awassa blir det også en fridag med tur 
på Awassa-sjøen, inkludert flodhestsafari, besøk ved det lokale 
fiskemarkedet og et bad for de som ønsker dette. 

 

 

http://sarpsborgscene.no/arnold70/


 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
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 30.000 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  
 

 

Tøft å være snill på skolen 
 
Det ble et godt og nært  
møte med 120 elever  
ved Svinndal skole for  
gatebarnlederne  
Mengistu Burano og  
Michael Nigussie under  
sitt Norgesbesøk. Et av 
høydepunktene var  
fremføringen av en helt  
ny sang av første- 
klassingene ved skolen. 
 
Lærer Erik Th. Næss har skrevet teksten, og de 11 elevene i første klasse 
sang av full hals om å være gode og at det er tøft å være snill: 
 

Nå er vi med å bygge hele klassens store slott 
Så må vi ta i alle mann, så det blir stort og flott. 
Vi har så my` å by på, ja vi gjør så godt vi kan, 
Og jammen kan vi mye, når vi tror at det går ann. 
 

Refr: Skal vi være gode, yeah, yeah,yeah Skal vi være gode, yeah, 
yeah,yeah Skal vi være gode, må vi bevise det. 
 

Et lite klapp på skuldra, en god hånd å holde i 
En venn som gir deg plass, sånn at du kan gå forbi 
En dør som holdes åpen, så at du får være med 
Ja, slike kamerater i en klasse vil vi se. 
 

Vi kan så mye sammen, og også hver for oss 
Vi lærer av hverandre, i stedet for å sloss 
Og vi bestemmer selv, hva vi gjør og hva vi vil 
For ansvaret er ditt og mitt, og vi skal få det til. 
 

Ja gode kamerater det er jammen godt å ha 
For vi skal gjøre jobben sammen, resultatet skal bli bra 
Og hjelper til og trøster, det er tøft å være snill. 
 

Støtter 14 elever 
Svinndal skole har i mange år tatt ansvar for 14 elever ved våre skoler i 
Addis Abeba. Det har satt sitt preg på både elever og lærere. De har sett 
verdien av å hjelpe, for selv å få mye igjen. Derfor har Gatefolket gjort det 
til en fast tradisjon å legge inn et besøk ved denne skolen når 
gatebarnledere kommer til Norge. Også denne gang var det engasjerte 
lærere og elever som viste hvor stor pris de satte på besøket. Rektor 
Lasse Edelsteen blir en av deltakerne på årets jubileumstur til Etiopia.  
Da vil han for første gang møte «sine» 14 elever i Addis Abeba. 
 

 

Jeg har alt, -  
60.000 gatebarn i 
Addis har ingenting 

 
 
Den tidligere organisten Dagfinn 
Ravneng i Skjeberg i Østfold (bildet) 
ble 70 år den 11.mai. Ravneng har 
vært organist i Skjeberg prestegjeld i 
nærmere 50 år. For dette fikk han 
Kongens Fortjenstmedalje i 2014. 
Da han rundet 70 hadde han lyst å 
markere dette ved å be slekt og venner 
til en hyggelig fest. Det er vanlig å gi 
jubilanter en gave, og Dagfinn gjorde et 
valg han mener andre også bør 
vurdere. 
Han skriver til oss:  
For en tid tilbake ble vi kjent med 
Gatefolket og det flotte arbeidet dere 
gjør blant gatebarna i Etiopia. Vi har 
selv to fadderbarn i Addis Abeba. 
  
Tidligere i år var jeg på et møte der jeg 
møtte to av dagens ledere i 
gatebarnprosjektet. En av dem hadde 
selv vært gategutt, og de fortalte sine 
historier. 
De hadde fått et nytt liv takket være 
prosjektet som Gatefolket støtter. 
Det var fantastisk å høre deres 
fortelling. 
Da jeg så skulle feire min 70 års-dag 
ønsket jeg å gi gavene til Gatefolket, 
og i invitasjonen skrev jeg følgende: 
”Jeg har alt jeg trenger og mere til, 
mens 60.000 gatebarn i Addis Abeba 
har ingen ting. 
Jeg ønsker derfor gave til ”Gatefolket” 
som driver arbeid blant disse barna”. 
  
-Og jeg tror at gjestene ga litt ekstra 
når de så hva pengene skulle gå til. 
Etter bursdagen overførte jeg så 
kr.18.000,- til Gatefolket. 
For meg ble det en fin måte å støtte 
dette arbeidet på. 
Vennlig hilsen 
Dagfinn Ravneng 

 
 

http://www.gatefolket.no/
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