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Vi kan ikke svikte nå

Av Odd Borgestrand
Styreleder Gatefolket
Aldri tidligere har jeg kjent så sterkt
på at avstanden fra Norge til Etiopia
har vært så stor. I 20 år har jeg
regelmessig tatt èn eller flere turer til
Addis. Nå må vi nøye oss med digital
kontakt.
Men avstanden kjennes stor også
fordi Korona-pandemien har fått så
store konsekvenser for vårt arbeid.
Etiopia har vært gjennom mange
store sultkatastrofer som har krevd
millioner av menneskeliv. Nå
opplever vi en pandemi, -et virus
som slår til over hele verden, og som
lammer land etter land.
Så klarer jeg ikke å fri meg fra
tanken: De aller fleste i Norge lever
«på den grønne gren» til tross for
rekordhøy ledighet, svak kronekurs
og myndighetenes råd om å droppe
reiser utenfor Norge. Det er vel ikke i
år vi skal svikte de som lever under
helt andre kår?
Jeg ber så inderlig om at alle dere
som er med oss i dette prosjektet
står sammen med våre etiopiske
venner dette kritiske året. Jeg ber
alle faddere om å ta seg råd til å
sette av tre kroner og seksti øre
dagen for hvert barn. Dere vet dere
er med å utgjøre en enorm forskjell.
En varm takk til dere som sender
gode tanker og bønn om håp og liv
sammen med beløpet som står på
fadderbarn-giroen.
Foreløpig har ikke Koronapandemien rammet Etiopia like hardt

som i Europa. I et land med godt
over 100 millioner mennesker er
nesten halvparten under 15 år.
Likevel kan den ramme hardt i
månedene som kommer.
Våre to skoler er stengt for all
undervisning resten av skoleåret.
Skolene benyttes til karantenestasjoner for gatebarn og andre
hjemløse. Mens norske barn har fått
digital hjemmeundervisning er
situasjonen i Etiopia totalt annerledes. Våre lærere og sykepleiere
har gjennomført hjemmebesøk hos
alle våre skolebarn for å kartlegge
situasjonen og gitt hjemmeoppgaver. Det er delvis portforbud,
og vi har satt i gang distribusjon av
mat til hjemmene.
Guttehjemmene og Deborahsenteret for de tidligere gatejentene
er stengt for besøkende. Kun vår
toppledelse og autorisert helsepersonell har adgang. En gang i uka
arrangeres det aktiviteter på Entotofjellet nord for byen, for små grupper.
Ved alle tre sentrene er det
organisert hjemmeundervisning med
besøk av lærere. Ved hjemmet vårt i
Awassa foregår all undervisning via
internett. Også her er skolene stengt.
Jeg tillater meg et bibelvers til slutt:
”Sannelig sier jeg dere: Alt dere
gjorde mot en av disse mine minste
brødre, det gjorde dere mot meg”.
Prosjektleder Gizachew Ayka lærte
meg en lekse for 20 år siden. Da sa
han til meg: Bibelordet får liv når vi
praktiserer det som står her. Igjen takk
for at dere er med i arbeidet!

Barnas beste venn
Rektor ved Svinndal skole, Lasse
Edelsteen, har fulgt gatebarnprosjektet
siden starten. I vinter måtte vi ta farvel
med barnas beste venn i Svinndal og
Addis Abeba, bare 65 år gammel. S. 2

Supporter på åremål
Det du ga kan ingen ta fra deg.»
Sitatet av Karsten Isachsen kan stå
som overskriften over 70 års jubilanten
og Gatefolket supporteren Joar
Kristiansen. S 2.

Statsminister-besøk
Det var stor stas da Etiopias
statsminister og fredsprisvinner Dr.
Abiy Ahmed kom på besøk til et av
våre guttehjem, og senere inviterte
guttene til fest hjemme hos seg! S.3

Vil din bedrift bli med?
Gatefolket inviterer norske bedrifter til
å bli med å bygge arbeidsplasser og
økt økonomisk selvstendighet i
gatebarnprosjektet. Les mer om dette
på side 3

TAKK til barnas beste venn
Svinndal skole
har i mange år
tatt ansvar for
elever ved
våre skoler i
Addis Abeba.
Det har satt
sitt preg på
både elever
og lærere i
den lille
Østfoldbygda
Svinndal.
Rektor Lasse
Edelsteen
omfavnet
prosjektet med stor entusiasme fra
den spede begynnelse. Hvert år har
skolens elever og foreldreutvalg
samlet inn penger for å hjelpe «sin
klasse» i Addis Abeba med
skolegang. 7.klassingene ved
Svinndal skole utgir
«Svinndalposten», som kommer ut til
17.mai. Halvparten av overskuddet
går til skolebarna i Addis, mens den
andre halvparten dekker utgifter til
klassens skoletur. Slik var det også i
år.
Rektor, lærere, elever og
foreldreutvalg 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 de etiopiske
gatebarnlederne kommer til Norge.
Under sitt siste besøk ble
gatebarnleder Gizachew Ayka
overrakt «Albinprisen» for 2018. Det
er Svinndals høyeste utmerkelse, til
minne om den hvite elgen som
oppholdt seg i Svinndals skoger. Det
var en rørt leder for Bright Star /
WSG som takket for prisen. Da
besøket var over, ble det hjertevarme klemmer mellom elever og
etiopiske gatebarnledere. Alle var
enig om at samholdet og vennskapet
skulle fortsette med uforminsket
styrke.
Torsdag 13.februar i år var en fin
dag for å ta en tur ut i skogen, slik
rektor ved Svinndal skole, Lasse
Edelsteen, så ofte gjorde. Denne

Håpets supporter

Bildet: Joar Kristiansen takker sin
assistent Tore Bjørnstad (t.v) for
sterke historier fra gatebarnarbeidet, og dermed gikk 70 års
gaven til Gatefolket og vårt prosjekt i
Etiopia. Totalt kom det inn 35.100
kroner.

Bildet: Rektor Lasse Edelsteen i ivrig
samtale med noen av «sine» elever
ved Entoto-skolen i Addis Abeba.
dagen skulle turen gå til idylliske
Ravnsjø for å grille pølser og nyte en
fin ettermiddag. Kona Ingeborg gikk i
forveien. Lasse skulle innom
nærbutikken og kjøpe pølser og ville
snart hente henne igjen.
Da det tok lang tid før Lasse dukket
opp, snudde Ingeborg for å gå ham i
møte. Her møtte hun ei dame som
hadde med en melding fra en mann
som lå ved siden av en sykkel i
veikanten. Meldingen fra mannen var
at han ikke kom lenger. Da Ingeborg
fant ham lå han fredelig i lyngen.
Livreddende tiltak ga ingen resultat.
Brått og brutalt endte livet denne
dagen for den 65-år unge rektoren
som hadde plass for alle og blikk for
den enkelte, slik det sto i
dødsannonsen.
Lasse Edelsten hadde et
brennende engasjement for gatebarn
og skolebarn i Etiopia fra den dagen
den norske støtteforeningen ble
etablert for snart 20 år siden. I 2017
fikk han selv muligheten til å møte
skolens 14 fadderbarn ansikt til
ansikt i Addis Abeba, og det gjorde
sterkt inntrykk både på barn og
Svinndal-rektoren. Derfor bestemte
også familien at minnegaven etter
Lasse skulle gå til skoleprosjektet i
Addis Abeba. Vi i Gatefolket er
takknemlig og rørt over den store
gaven på 32.450,- kroner, som vi
takker hjertelig for!

Det mange rundt om i landet som
kjenner på trangen til å hjelpe andre
i forbindelse med sine runde år.
Gatefolket og WSG/Bright Star i
Etiopia mottar hvert år store gaver
fra personer som gjerne vil gi et
bidrag, fordi de allerede har mer enn
nok av jordisk gods. Da gir ordene
fra Karsten Isachsen en ekstra
dimensjon;
«-Det du gav kan ingen ta fra
deg.»
Når vi velger å gi spalteplass til 70åringen Joar Kristiansen fra
Sarpsborg er det fordi han kan stå
som representant for de mange som
virkelig utgjør en forskjell i vårt
arbeid. Joar har fortsatt til gode å
besøke Etiopia, men håper
drømmen en dag kan la seg
realisere.
Joar Kristiansen var tydelig på at
alle gaver på 70-årsdagen skulle gå
til gatebarn-arbeidet i Etiopia.
Han tok initiativ til Arnold Børuds 70
års markering for tre år siden, der
overskuddet skulle gå til en ny
minibuss i anledning gatebarnprosjektets 20 årsjubileum. Bussen
er i full drift.
I november er det ny jubileumskonsert i Sarpsborg Scene, denne
gang for å minnes sangevangelistene Curt og Roland, og
markere Roland Lundgrens 75 års
dag. Konserten er på det nærmeste
utsolgt, og hele overskuddet går til
arbeidet i Etiopia. Joar Kristiansen
er mannen som ikke bare er et
oppkomme av ideer. Han
gjennomfører de også, og da gir det
resultater for medmennesker i ulike
livssituasjoner enten det er i Norge
eller Etiopia.

en ild
Ønsker bedrifter velkommen inn i prosjektet
Det er et klart
mål at våre
etiopiske
partnere i større
grad skal
finansiere egen
virksomhet.
Derfor er de nå i
gang med å
etablere bedrifter
der de skaper
lokale jobber i sine lokalsamfunn og
der overskuddet går til drift av hele
prosjektet. Nå ønsker Gatefolket
hjelp fra norske bedrifter som kan
bidra med midler og kompetanse til
bedriftsetablering.
Gatefolket har så langt bidratt med
100.000 kroner til bedriftsetablering.
Midlene er gått til etablering av en
systue og materiell til en frisørsalong. Midlene er i hovedsak
kommet fra Fornebu Gjenbruk og fra
en konsert i regi av Finsland GaitherMusic Club.
-Vi ser et stort behov for å bygge opp
et fond for å sikre bærekraftige
bedrifter, og vi tror det er en rekke
bedrifter som ønsker et sosialetisk
prosjekt, der de kan bidra med
midler i størrelsesorden fra 5 00020 000 kroner i året, sier
prosjektleder i Gatefolket, Mariann
Mydland.
-Gatefolket vil gjerne inngå en
forpliktende avtale med bedrifter som
binder seg til å betale et årlig beløp,
som har minimum to års
bindingstid.

Usikkerhet om reise
til Etiopia i januar
2021
Selv om flere land nå åpner opp
for fritidsreiser, er det usikkerhet
om Gatefolket kan arrangere sin
planlagte tur til Etiopia 2.10.januar 2021.
Totalt 37 personer har meldt
interesse for turen. Vi vil komme
tilbake med informasjon direkte til
hver enkelt så snart vi får
avklaring fra myndighetene i
Norge, Etiopia og fra vårt
reisebyrå.

Bildet: Bright Star etablerer egen
systue der inntektene går til
gatebarn-prosjektet.

Asfalt Remix AS v/ Per Brynildsen,
har tegnet en treårs avtale for støtte
til bedriftsetablering i Etiopia. Her
sammen med økonomisjef i Bright
Star/WSG Kedir Hussen.
Gatefolkets forpliktelse vil være at
midlene skal gå til prosjekter, som
har et mål om å være selvbærende
i løpet av få år. Vi håper også å
kunne invitere representanter fra
våre samarbeidende bedrifter til
Etiopia for å følge prosjektene våre
på nært hold.
Ta kontakt med Mariann Mydland,
som kan treffes på epost:
mariannr_90@hotmail.com eller
telefon 414 68 484

Jubileumskonsert
for Gatefolket
Den store jubileumskonserten
med sanger av sangevangelistene Curt & Roland i
Sarpsborg scene 9.mai måtte
utsettes grunnet koronasituasjonen. Ny dato for
konserten blir lørdag
7.november kl. 18.00, og alle
artistene har bekreftet at de
deltar! Her er det noen ledige
billetter. Ta kontakt med oss om
du er interessert i å bli med på
denne festkvelden!

Statsminister
på besøk
Som vi fortalte i forrige utgave av
Gateposten har 30 gutter fra gata i
Addis Abeba fått tak over hodet,
egen seng og et trygt hjem. Senteret
er en utvidelse av vårt arbeid, men
her er det landets myndigheter som
for første gang i historien dekker
kostnadene.

Barna ved det nye guttehjemmet fikk
besøk av landets statsminister Dr. Abiy
Ahmed. Et klart signal fra statsministeren om at han ser også disse
barna!
Avtalen mellom Etiopias Sosialdepartement og Bright Star gikk ut på
at totalt 200 gatebarn under 18 år skal
få dette tilbudet over en to-års periode.
På grunn av Korona-pandemien er
ressursene nå omdisponert ved at barn
og andre hjemløse i hovedstaden får ly
ved en av våre to skoler, som også er
beredskapssenter for pandemien.
-Før pandemien kom til Etiopia dukket
landets statsminister, Dr. Abiy Ahmed,
opp ved guttehjemmet. sammen med
en rekke andre ministere som alle
ønsket å se det nye hjemmet med
egne øyne. I tillegg inviterte
statsministeren de unge til julelunsj i
statsministerboligen.
For bare noen år siden var disse
begivenhetene helt utenkelig, men nå
nyter WSG/Bright Star stor respekt for
det arbeidet organisasjonen har stått i
med samme ledelse gjennom 20 år.
Gizachew Ayka og hans nære
medarbeidere er sentrale rådgivere i
spørsmål relatert til hjemløse på gata i
Addis Abeba og de andre storbyene i
Etiopia.

Takk til Tore, velkommen til Sidsel og Gunnar
Sidsel
Bjørnstad
har overtatt
styreverv i
Gatefolket
etter sin
mann Tore,
som mente
han kunne
gjøre en like
god jobb for
prosjektet
som frivillig
uten plass i styret. Vi vet at Tore har
et stort hjerte for Gatefolket, og
takker ham for fire år i styret og for at
han fortsatt vil være aktiv i
prosjektet.
Sidsel Bjørnstad har vært møtende
vara de siste fire årene, men blir nå
altså fast styremedlem. Sidsel er
pensjonist og har lang fartstid i NAV.
Hun har vært i Etiopia ved flere
anledninger og kjenner arbeidet
godt.
Gunnar Alvin er det nye navnet inn i
Gatefolkets ledelse. Han blir
møtende vara og i Gatefolket teller
vararepresentantens stemme like
mye som de øvrige medlemmenes
stemme.
Gunnar har nylig rundet 60 år. Han
har tre voksne barn på 21, 23 og 27,
og bor på Halmstad i Moss
kommune. Til daglig er han
driftsingeniør i Undervisningsbygg
Oslo KF. -Et stort bidrag til at jeg ble
ansatt i Undervisningsbygg,

Fra venstre: Tore Bjørnstad, Sidsel
Bjørnstad og Gunnar Alvin.
i tillegg til mine kvalifikasjoner, var at
jeg fortalte om mitt engasjement for
gatebarna og skolearbeidet vi får
være en del av der. Jeg understreket
viktigheten av en god skole og av
utdanning. Min jobb går ut på daglig
vedlikehold på skolene i Oslo,
forteller han.
Gunnar ble kjent med Gatefolket da
han var lokallagsleder for KRIK,
Kristen Idrettskontakt, i Rygge. Det
startet med et besøk av ledere i
prosjektet i foreningen vår, og
samme år ble jeg med på min første
tur til Etiopia, sammen med min
datter. Siden har det blitt to turer til
og dersom det blir tur i januar 2021
vil jeg bli med da også. Jeg har
deltatt på flere arrangementer i regi
av Gatefolket, og syns det har vært
givende. I styret håper jeg å kunne
bidra og være tett på prosjektet.

Vil du også bli fadder?
Fortsatt er det mange som barn som ikke har mulighet
for skolegang. Derfor er fadderprogrammet vår viktigste
prioritet. Nærmere 600 barn får realisert sin drøm om
skolegang takket være norske faddere i Gatefolket.
Vi håper våre skoler kan åpnes igjen til høsten, og vi
har nå et tjuetalls barn som trenger sin personlige
fadder.
For 1.300 kroner året kan du hjelpe et barn til et verdig
liv. For dette beløpet betaler du for skoleuniform,
undervisning, et måltid mat om dagen, helsetilsyn for
barnet og barnets familie og annen sosial omsorg.
Det er enkelt å bli fadder hos oss. Vi trenger ditt
navn, postadresse og epost:
Oppgi antall barn du ønsker å støtte. Dette sender
du enten til fadder@gatefolket.no eller
brev/kort til Gatefolket, Gullfunnet 13, 1570 Dilling. Vi sender faktura for ett år om gangen.

Husk å gi oss din
(nye) adresse
Som følge av ny kommunestruktur er
det mange av dere som har fått nye
adresser. Da er det fint om vi også
får den nye adressen. Det vil spare
oss for mye penger og mye
ekstraarbeid. Selv om stadig flere
benytter digital postgang har styret i
Gatefolket vedtatt at vi èn gang i året
vil bruke «gamlemåten» til å nå fram
til våre faddere og støttespillere med
Gateposten og den årlige fakturaen
for fadderbarn og frivillig gave til
arbeidet. Desember-utgaven av
Gateposten vil også i år gå ut digitalt
til alle som har epost-adresser, men
til de av dere som ikke er på nett
sender vi fortsatt bladet i posten.Din
nye adresse sender du til:
Gatefolket, Gullfunnet 13,
1570 Dilling eller til epost:
post@gatefolket.no

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 gaver på inntil 50.000 kroner.
Du må da sende oss navn, adresse
og fødselsnummer. (11 siffer)
Takk for gaver til arbeidet.
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
Følg oss på www.gatefolket.no
eller
Facebook.com/Gatefolket
Gatefolket ønsker dere alle en
riktig god sommer!

