
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

   Nyhetsbrev fra                                    -  JUNI 2021 - 19.årgang  

Ei flaske brus eller ei uke på skolen? 
  Daniel ble 

hentet ut fra 
fattigdommen 

-Jeg ble «oppdaget» da 
medarbeidere i WSG foretok 
en undersøkelse i bydelen for 
å oppsøke barn som ikke gikk 
på skole. Les om Daniel side 2 

 
 

Stiller til valg  
WSG-leder Gizachew Ayka 
stiller til valg for sosial 
rettferdighet under årets valg 
til nytt bystyre i Addis Abeba. 
Les hvorfor på side 2. 
 

 

Dette får vi 
være med på 
Vi gir deg en oversikt over 
status i prosjektet i Etiopia på 
side 3. 
 

Takk for støtte 
Det er i år 20 år siden 
Gatefolket engasjerte seg i et 
arbeid der 10 ungdommer 
bestemte seg for å gjøre noe 
for de aller fattigste i Addis 
Abeba. Takk til alle faddere og 
givere som vil være med oss 
videre. Se side 4. 
 

Historie 1: Tenk deg at du stikker 
innom en butikk for å handle. Du 
har bare fire kroner i lomma. I 
kjøledisken frister ei kald flaske 
med brus.  Den koster 24 kroner 
pluss pant.   
 

Historie 2: Tenk deg at du vil ta 
ansvar for barn i de fattigste 
bydelene i Etiopias hovedstad 
Addis Abeba. Du har fortsatt bare 
4 kroner i lomma. Men denne 
dagen kan du betale for at denne 
gutten eller jenta kan gå på skole, 
få et måltid mat og være sikret 
helsestell for seg og sin familie. 
Ei flaske brus tilsvarer ei hel uke 
på skole for et fadderbarn. 

 
Som fadder er du med å realisere drømmene til 
barn som trenger det aller mest. Gjennom 
Gatefolket kan du være en av de som utgjør den 
store forskjellen, og for kommende skoleår koster 
det fire kroner og ti øre dagen å følge et skolebarn 
til skolen hver dag.  De fleste av oss har vel råd til å 
droppe en god slurk med brus til fordel for et 
skolebarn i Etiopia? 
 
Faddere i Gatefolket sørger for at nærmere 600 
barn og unge får skoleuniform, undervisning, et 
måltid mat om dagen, helsetilsyn for barnet og 
barnets familie og annen sosial omsorg. Dette er 
faddere som ser verdien av utdanning i trygge 
omgivelser, preget av omsorg for hele mennesket 
både åndelig og materielt.  Vi snakker mye om 
«skolebarn i stedet for gatebarn», og gjennom de 
siste 20 årene har vi levd i og med denne visjonen.  
 
Når vi nå sender ut fakturaer for kommende 
skoleår vil dere se at vi har økt årsavgiften fra 1300 
til 1500 kroner. Som følge av pandemien har 
prisøkningen i Etiopia vært langt høyere enn i 
Norge. Skal vi unngå for store reduksjoner i vårt 
tilbud til barna ser vi oss nødt til å foreta denne 
økningen. Vi håper alle faddere tar seg råd til å bli 
med videre for drøye 4 kroner dagen.  
 
Fra barn til ungdom 
Mange av våre fadderbarn er nå blitt ungdommer. 
Hvert femte «fadderbarn» går nå i videregående 
skole. Det etiopiske skolesystemet er ganske likt 
med det norske.  Det begynner med barnehage og 
grunnutdanningen ender i 12.klasse, altså 
videregående skole. Gatefolket har lovet å følge alle 
sine fadderbarn gjennom dette løpet. Faddere som 
ønsker å følge sine fadderbarn videre til fagskoler, 
 
 

 

høyskoler eller universitet har mulighet for det, men 
vil da få en konkret forespørsel i hvert enkelt tilfelle. 
Pr i dag har Gatefolket fadderbarn i alderen fra 4 til 
24 år. Normalt vil elevene være minst 19 år når de er 
ferdig med videregående skole (grade 12).Noen 
elever må av ulike årsaker ta ett eller flere skoleår på 
nytt, forklarer vår fadder-kontakt, Hawi Badasa. 
Ved våre egne skoler i bydelene Gurara og Entoto i 
Addis Abeba gir vi tilbud til barn fra Kindergarten 1 til 
og med 4. klasse. Totalt 560 elever går ved våre to 
privatskoler. Elever fra 5.klasse og opp til 12.klasse 
går i offentlige skoler, men økonomisk støttet 
gjennom vårt skole-program.  
 
Tillit eller et SOS? 
Alle organisasjoner som ønsker å hjelpe barn til en 
trygg oppvekst kan bli rammet av oppslagene om 
korrupsjon, økonomiske misligheter, fysisk vold og 
seksuelle overgrep mot de som skulle beskyttes. 
Vi fikk en stor klump i magen da vi leste om SOS 
Barnebyer, som vi har besøkt ved flere anledninger 
og fått et godt inntrykk av. Vi vet at disse alvorlige 
hendelsene er unntakene, - unntak som aldri skulle 
skjedd.  
Kunne det skjedd i vårt arbeid? Svaret er ja, men vi 
har ingen grunn til å tro at det virkelig har skjedd hos 
oss. Våre skolebarn bor sammen med sine familier, 
med unntak av et førtitalls gutter og jenter som bor 
godt beskyttet i eget guttehjem og tidligere 
prostituerte som også har sitt eget trygge hjem med 
ansvarsbevisste ledere.  
Vi håper, tror og ber om at alle i vårt prosjekt er 
omgitt av stor omsorg og sikkerhet. Så snart Covid-
19 pandemien tillater det vil vi igjen gjennomføre 
jevnlige besøk for å forsikre oss om at midlene fra 
Norge brukes til beste for barn og unge i våre 
prosjekter. Den garantien kan vi gi.  



 

WSG-leder Gizachew Ayka stiller 
til valg for sosial rettferdighet 
under årets valg til nytt bystyre i 
Addis Abeba. Han er en av 
kandidatene i statsministerens 
parti, Prosperity Party. 
 
Han var en av grunnleggerne av Win 
Souls for God i 1997, og er fortsatt 
daglig leder. Han har høstet stor 
anerkjennelse for sitt arbeid blant 
barn og unge, som av ulike årsaker 
havner på gata i Addis Abeba og 
flere andre byer rundt om i landet. 
Nå er han bedt om å stille som 
kandidat til bystyret i en by med 
nærmere 5 millioner innbyggere.  
Han har takket ja til nominasjonen 
der han er tydelig på at han vil tale 
barnas, ungdommens og kvinnenes 
sak.  
-Jeg ønsker å fortsette arbeidet for 
sosial rettferdighet, sier han til 
Gateposten. Valget i Etiopia vil bli 
gjennomført i slutten av juni. 
 
Ny daglig ledelse 
Fram til 1.juli er Gizachew Ayka 
frikjøpt av private givere, slik at han 
nå har redusert stilling i WSG/Bright 
Star. Inntil videre er derfor den 
daglige ledelsen overlatt til fem 
sentrale medarbeidere. Alemayehu 
Fakadu, (Alex)vil være formell og 
juridisk ansvarlig i alle 
organisasjonssaker. Mengistu 
Bunaro vil være administrativ leder 
og Befrdu Meseret skal ha ansvaret 
for alle prosjektene i organisasjonen, 
inklusiv skolearbeidet. Abebe Adey  

 

Valgkampen i Addis Abeba er i full 
gang, og Gizachew Ayka har sterk 
støtte blant sine egne. 
 

fortsetter som leder av det 
evangeliske arbeidet, og Kedir 
Hussen fortsetter i sin stilling som 
økonomisjef.  
Eden Ymanene blir ny 
kontormedarbeider som skal 
assistere lederne i alt av praktisk 
kontorarbeid, inklusiv det planlagte 
Partners Meeting som i år blir 
arrangert digitalt i midten av juni. 
Dersom Gizachew Ayka blir valgt 
inn i bystyret vil han fortsatt være 
tilknyttet WSG/Bright Star i redusert 
stilling. Skulle han også bli valgt 
som byråd for sosiale saker vil han 
bli innvilget permisjon. 
 
Et riktig valg 
Styreleder i Gatefolket, Odd 
Borgestrand, mener Gizachew Ayka 
har tatt et viktig valg når han nå 
engasjerer seg i politisk arbeid. Han 
uttrykker glede over at Gizachew 
Ayka nå bruker av sin erfaring til å 
hjelpe enda flere til et verdig liv i 
Etiopia. - Gizachew er en 
menneskekjenner som blir lyttet til. 
Han nyter stor respekt i alle lag av 
folket, inkludert landets ledere. Han 
har i høyeste grad bakkekontakt, og 
blir en viktig stemme for de som 
trenger det mest. Han har landets 
høyeste utdannelse innen 
administrasjon og ledelse fra 
Universitet i Addis Abeba, og han vil 
fortsatt ha sitt hjerte i WSG/Bright 
Star, sier Borgestrand. 

 

Stiller til valg for sosial rettferdighet 

  
 
 

 

Daniel ble hentet ut 
fra fattigdommen 
 

Jeg er født og oppvokst her i Addis 
Abeba. Sammen med mine tre 
søsken vokste jeg opp under svært 
trange kår.  
Jeg ble «oppdaget» da 
medarbeidere i WSG foretok en 
undersøkelse i bydelen min for å 
oppsøke barn som ikke gikk på 
skole. Min far ba om at jeg måtte få 
skoleplass, men han hadde ikke 
penger til skoleuniform eller 
skolemateriell.   
 

Jeg var heldig og fikk full støtte 
gjennom skoleprogrammet til WSG 
og Bright Star. Jeg var stolt da jeg 
første gang kunne ta på meg 
skoleuniform, nye sko og skolesekk. 
På skolen fikk jeg god oppfølging og 
mye omsorg. På sommerskolen 
Lucy Club var det ekstra morsomt 
med mange aktiviteter og trening.  
Jeg var også heldig å få økonomisk 
støtte til å fortsette min utdannelse 
helt opp til universitetsnivå. Hver 
måned fikk jeg et beløp fra WSG 
som gjorde at jeg kunne konsentrere 
meg om studiene framfor å ha 
økonomiske problemer. Jeg har ikke 
ord for hvor mye dette har betydd for 
meg. Nå er jeg ferdig utdannet innen 
økonomi og administrasjon ved 
Admas universitet i Addis Abeba. 
Jeg kan takke mine faddere og 
WSG/Bright Star for at min drøm ble 
oppfylt. 
Nå er jeg blitt en ressurs for min 
egen familie, og derfor vil jeg takke 
for all støtte, omsorg og kjærlighet 
som jeg har fått. 
 

 



 

Win Souls for God (WSG) er en organisasjon 
som ble grunnlagt i mai 1997 i Addis Abeba 
av en gruppe evangelisk kristne ungdommer. 
Det var 10 fattige ungdommer med en visjon 
om å dele sitt brød med de som ikke en gang 
har smuler.  Gatefolket har vært med i 
arbeidet i 20 av disse årene. 

 
Bight Star  
er den humanitære delen av prosjektet vårt i 
Etiopia. Hovedmålet er å se hele mennesket 
med alle sine behov, - med spesielt fokus på 
de fattigste bydelene. Fattigdommen er et 
hinder for utvikling. En vei ut av fattig-
dommen er å tilby barn i disse familiene 
skolegang.  
For Bright Star er det viktig å hjelpe 
gatebarn, rusmisbrukere, kriminelle og 
prostituerte jenter ut fra gatene.  

 
 
Totalt 1.180 barn og unge og deres familier 
omfattes av prosjektene i Bright Star. 940 
barn fra barnehage til 12.klasse får 
muligheten til å gå ved våre egne skoler og i 
offentlige skoler. Under pandemien, som så 
langt har krevd mer enn 4.000 liv i landet, har 
det meste av undervisningen i regi av Bright 
Star blitt gjennomført som omgangsskole.  
I tillegg har 135 ungdommer fått støtte til å 
gjennomføre videregående utdanning helt 
opp til universitetsnivå. 45 kvinner i sårbar 
situasjon er i et eget prosjekt. I år er også 
drøyt 900 barn, unge og voksne fulgt opp i et 
eget Covid-19-prosjekt, støttet av 
helsebyrådet i Addis Abeba.  
 
Deborah-senteret 
I år har det vært 11 jenter ved senteret for 
tidligere prostituerte.  Dette prosjektets mål 
er å nå unge kvinner på gata for å gi dem en 
reell mulighet til å komme ut av den farlige 
situasjonen de befinner seg. Jentene får et 
trygt hjem, mulighet for formell utdanning 
eller annen yrkesopplæring. Jentene får også  
 

 

en startkapital når de er klar til å forlate 
senteret.. 

 
 
Guttehjemmet 
I prosjektets guttehjem er det 45 barn og 
unge som får et hjem og hjelp til skolegang. 
De som ikke har en familie i nærheten kan 
bo på senteret. Selv om det kalles guttehjem 
er det også noen jenter i prosjektet.  
9 studenter ble uteksaminert fra høyskoler og 
universiteter etter fullført utdanning innen jus,  
regnskap og økonomi, folkehelse, sosiologi 
og lærerutdanning i år.  Denne delen av 
prosjektet er vi ekstra stolt over å kunne 
støtte. Barn fra de aller fattigste familiene 
ender opp som lærere, tannleger, advokater, 
økonomer eller sykepleiere.   

 
Kontaktsenteret 
er porten inn til alle våre prosjekter. Dette 
senteret har Gatefolket støttet opp om i 20 
år. Her er også hovedkontoret for arbeidet 
vårt i Addis Abeba, Totalt er det 77 
medarbeidere, 47 kvinner og 30 menn, som 
har senteret som sin base i tillegg til 36 
frivillige medarbeidere. Alle følger opp de  

 

ulike delene av den daglige driften. 40 barn 
og unge fra gata blir årlig tatt hånd om i et 
eget opplæringsprogram som varer i seks 
måneder. Her er målet å gi de en ny start på 
livet. I tillegg organiseres det opplæring i 
frisørfaget. I fjor var det 29 ungdommer som 
fikk dette tilbudet, og de fikk også klær, 
hygieneartikler og et måltid mat i tillegg til 
undervisningen. Her fikk også 37 unge  
kvinner uformell utdannelse i frisørfag og i 
senterets systue. 
 
Evangelisering- og sosialiseringsprogram 
WSG driver også et omfattende 
evangeliseringsprogram med kontaktsenteret 
som base. I for var nærmere 10.000 barn og 
unge fra gata innom senteret for å delta i et 
sosialiseringsprogram der de fikk timer hos 
psykolog, pastor og sosial rådgiver. Et måltid 
mat, en dusj, gratis hårklipp og andre 
tjenester ligger inne i denne delen av 
prosjektet. Mange fra gata fikk tent et håp om 
et verdig liv, og som følge av relevant 
bibelundervisning var det totalt 125 
ungdommer som ønsket å bli kristne i fjor.  
 
I regionhovedstaden Awassa i Sør-Etiopia 
øker også antall gatebarn. Mye er gjort for å 
håndtere utfordringene, men det er et 
krevende arbeid. Barn og unge må få 
muligheten til å bli en del av samfunnet, og 
det skjer best ved å gi dem utdanning. 
Gatefolket bidrar til at 11 unge bor i en egen 
bolig med ei husmor og frivillige som følger 
opp i hverdagen. De tidligere gatebarna går 
nå på skole og har sitt eget hjem der de får 
omsorg, klær, mat, helsestell og ei seng å 
sove i.  
 
I fjellandsbyen Chencha helt sør i landet 
drives det også en barneskole, et 
ungdomssenter med bibliotek, et gårdsbruk 
og uformell opplæring for unge mødre.  

20 år i Etiopia: Dette får vi være en del av 
 

 

 



 
 

Faktura til alle våre faddere 
sendes denne gang direkte fra vår 
kasserer Arne Brokhaug til alle 
som har e-post.  Dere som vi ikke 
har e-posten til får faktura og 
Gateposten samtidig i posten.  
 
Gatefolkets årsmøte vedtok tidligere i år et 
budsjett på nærmere 1,5 millioner kroner.  
Våre faddere bidrar med drøyt 800.000 
kroner, og i tillegg er vi avhengig av frivillige 
gaver på nærmere 700.000 kroner som går 
til de øvrige prosjektene vi støtter i 
gatebarnprosjektet.   
Nærmere 400.000 kroner går til drift av vårt 
sentrale kontaktsenter i sentrum av Addis 
Abeba. Dette senteret er porten inn til alt vårt 
arbeid, og derfor svært viktig. Videre bidrar vi 
med 40.000 kroner til oppsøkende 
virksomhet på gata, inklusiv gate-
evangelisering. Vi har også satt av 100.000 
kroner i lønnstilskudd til medarbeiderne i 
Etiopia. I tillegg bidrar vi til drift av ei systue.  
 

 
 

 
 

og frisøropplæring, et guttehjem og til boligen 
for tidligere prostituerte jenter. 
Gatefolket mottar ingen statlig støtte. Alt er 
basert på frivillige gaver og fadderordningen. 
Det er slik vi gjerne vil ha det. Vi er en 
uavhengig støtteforening for et humanitært 
arbeid i et utviklingsland, der våre lokale 
samarbeidspartnere tar seg av hele 
mennesket, både materielt og åndelig.  

 
 
For hver hundrelapp som kommer inn til 
arbeidet går 92,- kroner direkte til Etiopia. De 
siste åtte kronene dekker administrative 
utgifter i Norge. Alt arbeid i Norge er basert 
på dugnad. Vi trenger en god sommergave 
for å sikre fortsatt drift av skoler og sentra i 
Etiopia også resten av dette året. Vi lever i 
en krevende tid, både her i landet og spesielt 
i Etiopia der både intern uro og Covid-19 er 
reelle trusler. Midt opp i dette takker vi hver 
enkelt av dere som vil bidra i arbeidet.  
 

Vil du ha 
inntektsfradrag? 

Meld fra innen 31.12. 2021 
Noen av våre faddere og givere benytter seg 
av muligheten til å få inntektsfradrag. Du kan 
få inntektsfradrag (tidl. kalt skattefradrag) for 
gaver mellom kr. 500,- og 50.000,- 
Gatefolket er godkjent for denne ordningen. 
 
For å innberette ditt bidrag til skatte-
myndighetene, trenger vi ditt fødsels- 
nummer (11 siffer). Dersom giveren er en 
bedrift, trenger vi organisasjonsnummeret. 
Det forutsettes at samlet gavebeløp er 500 
kroner eller høyere, og dette gjelder kun for 
norske givere. Det gjelder også for hver 
ektefelle, det vil si at for ektepar er det 
dobbelt. 
Da kommer fradraget inn som egen post i 
selvangivelsen. Vi tar vare på opplysningene 
på en trygg måte.  Har du allerede oppgitt 
dette til oss behøver du ikke gjøre det på 
nytt. 
Ta gjerne kontakt på post@gatefolket.no 
eller kontakt vår kasserer Arne Brokhaug 
epost: a.brokhaug@online.no 
på tlf 906 91715 for å oppgi dette.  
 

 
Meld deg på vårt 
nyhetsbrev 

 

Dersom du går inn på vår nettside 
www.gatefolket.no, dukker det opp 
en rute nede til høyre der vi spør om 
du ønsker vårt nyhetsbrev. Ved å 
skrive inn din epost-adresse vil du 
automatisk få tilsendt våre 
nyhetsbrev, som kommer 4-5 ganger 
i året.  Dermed holder vi deg opp-
datert om det som skjer. Følg gjerne 
med på våre Facebook-sider også. 
 

Husk å melde ny 
adresse ved flytting 
Midt i en flytteprosess er det lett å 
glemme flyttemeldingen. Vi sparer 
en del kroner og administrativt arbeid 
om våre adresselister er oppdatert, 
og takker deg for hjelpen. Send en 
melding til post@gatefolket.no om du 
har fått ny adresse det siste året! 
 

Takk for alle bidrag  - husk fadderbarna 
 

 
 
er en ideell, frittstående forening 
med formål å støtte arbeid blant 
gatebarn i Etiopia. Foreningen er 
registrert i Brønnøysund-
registrene, og har ekstern, 
statsautorisert revisor. Gaver til 
Gatefolket gir rett til inntekts-
fradrag 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  -  VIPPS 16422 
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! 

 

Arne er vår ny 
regnskapsfører 
 

 
Arne Brokhaug fra Svinndal i Østfold er 
Gatefolkets nye regnskapsfører. Han 
har overtatt etter Lars Otto Hammer 
som har bedt seg fritatt av 
helsemessige årsaker. 
 
Vi takker Lars Otto for jobben som er utført 
og er glad han fortsetter i styret. 
Arne Brokhaug er utdannet bedriftsøkonom 
og er utvilsomt en mann som har god 
kompetanse på sitt område. Arne har fulgt 
arbeidet vårt gjennom mange år. Han har 
sammen med kona Anne-Brit sett arbeidet 
på nært hold i forbindelse med prosjektets 
20 års jubileum. 
Vi ønsker Arne velkommen inn som frivillig 
medarbeider. 
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