
 
 
 
 
 

2021 må betegnes som et av de 
mest krevende år i gatebarn-
prosjektets historie. Dette var et 
år med pandemi, stor intern uro 
med frykt for borgerkrig.  
Dessuten enorme 
nedbørsmengder som krevde liv 
og som forårsaket store 
ødeleggelser også på våre skoler 
i Addis Abeba. 
 

Midt opp i dette skal vi i Gatefolket 
sammen med våre medarbeidere i 
Bright Star og Hope for Children 
arbeide videre med visjonen om å 
gjøre gatebarn til skolebarn og hver 
dag løfte mennesker ut av fattigdom 
og fornedrelse.  Det gjør vi sammen 
med de mange hundre som støtter 
dette prosjektet.  
 

Daglig leder i Bright Star i Etiopia, 
Gizachew Ayka, vil gjerne takke 
norske faddere og givere for støtten 
også dette året.  Han innrømmer at 
det har vært krevende, men at 
organisasjonen har trofaste 
medarbeidere som hver dag utfører 
sitt arbeid på en god måte, - fordi 
dette er et kall for dem. Skolebarna 
får sin undervisning hver dag og 
lærerne viser styrke og samhold. 
 
Det må likevel tas en rekke 
forholdsregler, både når det gjelder 
Covid-19 situasjonen og den 
generelle sikkerheten i landet.  Per 
1. desember har pandemien krevd 
6750 liv og totalt 372.000 er 
registrert smittet. I et land med 120 
millioner mennesker er det helt 
sikkert store mørketall, men likevel 
har Etiopia blitt forskånet fra den 
store katastrofen. Sør-Afrika har til 
sammenligning 90.000 døde av en 
befolkning på halvparten av Etiopias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ekstra sikkerhetstiltak 
-Så langt har ikke urolighetene i 
Nord-Etiopia hatt innvirkning på vårt 
arbeid i skolene og i de forskjellige 
hjemmene som vi driver, men vi skal 
ikke legge skjul på at vi er bekymret 
over situasjonen. Vi ber daglig om at 
situasjonen må roe seg og komme 
tilbake til normalen. Våre ledere har 
tett dialog med alle foreldre til våre 
skolebarn, og vi har styrket 
vaktholdet ved skolene og sentrene 
våre. Det betyr at det blant annet er 
streng besøkskontroll ved alle våre 
sentre, forklarer Gizachew Ayka.  
 
Økende priser 
En av konsekvensene av uroligheten 
er dessuten stadig høyere priser på 
matvarer og andre varer vi er 
avhengig av i vårt arbeid. En rekke 
matvarer er blitt 100 prosent dyrere 
det siste året, mens andre varer har 
en prisøkning på rundt 50 prosent.  
Det er klart dette er krevende for 
oss. Nå må vi prioritere et måltid mat 
om dagen til våre elever og heller 
kutte ned på andre tilbud. Inflasjonen 
inneværende år vil havne på drøyt 
25 prosent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bildet: Det er viktig å ta vare på 
håpet i en vanskelig tid for Etiopia 
 
Etiopia er et land med 80 ulike 
etniske grupper, der oromoene og 
amharene er de to største gruppene 
med til sammen 60 prosent av 
befolkningen.  
-Vi er alle likeverdige som 
mennesker, og dette budskapet 
løfter vi alltid fram i vårt arbeid, sier 
Gizachew. -Min egen familie og 
Bright Star består av mennesker fra 
en rekke ulike grupper, og jeg har 
fortsatt troen på enhet til tross for 
våre ulikheter. Vi har et sterkt 
samhold i vår organisasjon, og det 
aller viktigste er at vi viser hverandre 
omsorg og kjærlighet hver eneste 
dag. Vi arbeider ut fra et holistisk 
fundament, der vi ønsker å vise 
kristen nestekjærlighet. 
Vi vet at Jesus kom til jord for å 
redde mennesker og bygge en bro 
mellom himmel og jord. Nå skal vi 
feire jul til minne om dette budskapet 
og jeg ønsker alle venner, faddere 
og andre samarbeidspartnere en 
velsignet julehøytid, avslutter 
Gizachew Ayka. 
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-I møte med gatebarn og 
skolebarn i Etiopia har 
jeg sett gleden over 
livet. Barn og unge som 
ikke eier mer enn de 
fillete klærne de har på 
seg har møtt meg med 
verdens vakreste smil.  
Når jeg kan bidra til at 
gatebarn kan bli skole-
barn gir det mitt eget liv 
en ekstra dimensjon. 
 
Det sier Gunnar Christian 
Alvin. I høst ble han 
fadderansvarlig i 
Gatefolket, et arbeid som krever mye 
av fritiden. Han overtar etter Inger 
Oline Opsahl Hovland, som har lagt 
ned en formidabel innsats som 
fadderansvarlig i mange år.  
Gunnar har møtt brennende hjerter 
blant lederne i samarbeids- 
organisasjonene Brigt Star og Hope 
for Children. De hadde en visjon om 
å dele sitt brød med de som ikke en 
gang hadde smuler. Lederne 
Gizachew Ayka og Yonas Tesfaye 
var bare 18 år da de startet dette 
arbeidet.  
 
Fadderansvarlig 
Som fadderansvarlig i Gatefolket 
bidrar Gunnar til at barn føres inn 
ved de to skolene som Bright Star 
driver i Addis Abeba.   
Nesten samtlige elever ved de to 
skolene som Bright Star driver, om 
lag 450 barn fra førskole til og med 
fjerde klasse, har norske faddere.  
Bright Star med støtte av Gatefolket 
og flere organisasjoner i Sverige, 
Danmark og Tyskland, har påtatt seg 
ansvaret for drøyt 1.100 skolebarn 
fra førskole og opp til videregående 
skole. Barna går i offentlig skole fra 
5. -12. klasse. 
-Det er sterkt å se at et tidligere 
gatebarn blir uteksaminert fra 
høgskoler eller universiteter enten 
som sykepleiere, leger, tannleger, 
sivilingeniører eller 
bygningsarbeidere, forteller Gunnar. 
 
Egne fadderbarn 
Selv har han tatt ansvar for fem barn 
og har fulgt disse opp gjennom 
klassetrinnene. Tre ganger har han 
besøkt Etiopia og prosjektene som 
Gatefolket støtter.  I år bidrar norske 
faddere og andre    

 

Fadderansvarlig Gunnar Alvin 
sammen med et av sine fadderbarn. 
 
givere med til sammen 1,5 millioner 
kroner til drift av de ulike prosjektene 
i Etiopia.  Gunnar er stolt over at kun 
to prosent av gavene fra norske 
givere går til administrasjon i Norge. 
Alt arbeid her til lands er basert på 
dugnad.  
-Vår lønn er rett og slett gleden over 
å bidra til at barn og unge i Etiopia 
kan få et verdig liv og en utdannelse.  
Kunnskap er lett å bære også i 
Etiopia. Vi vet at elevene ved våre 
skoler får noe av den beste 
undervisningen som en grunnskole i 
landet kan gi. Skolene våre har fått 
utmerkelser for sin undervisnings-
standard flere år på rad. Vi har færre 
elever enn normal standard i 
etiopiske grunnskoler, og vi har godt 
kvalifiserte lærere, understreker 
Gunnar Alvin. 
  
Vil tilbake  
Gunnar er bekymret for situasjonen i 
landet nå, men håper en dag å 
kunne reise tilbake, møte 
medarbeidere og de mange 
skolebarna som synger og smiler når 
vi kommer inn skoleportene. Jeg vil 
gjerne igjen få delta på en 
gudstjeneste med sang og liv, selv 
om jeg ikke forstår et eneste ord av 
det som blir sagt. Jeg vil så gjerne 
sitte sammen med unge gutter og 
jenter som forteller om forvandlingen 
i deres liv, og som så gjerne vil 
oppleve fellesskapet over et enkelt 
måltid mat med oss som kommer på 
besøk.  Dette er barn og unge som 
er hentet ut fra gata, og som gleder 
seg over selve livet. Her har vi mye å 
lære, sier Gunnar. 

 
 

Med hjerte for gatebarn og skolebarn 
 
 

 

Mange nye barn inn 
i fadderprogrammet 
 
Gatefolket har det siste året tatt 
ansvar for at 580 barn i vårt 
fadderprogram. Om lag halvparten 
av disse barna og ungdommene er 
elever ved våre egne skoler, Gurara 
Freedom School og Entoto Freedom 
School i Addis Abeba. De øvrige 
barna går på offentlige skoler fra 5. 
til 12.klasse. Noen går også på 
høyskoler og universiteter. 
 
Vi har i høst hatt en total gjennom-
gang av alle våre fadderbarn for å få 
bekreftet at de går på skole, at de 
har det bra helsemessig og at de får 
den oppfølgingen vi har avtale om 
gjennom fadderordningen. 
 

 
 
Ved skolestart i høst er det hele 79 
av våre fadderbarn og unge som har 
sluttet. De fleste av disse har fullført 
sin utdannelse, mens andre har 
flyttet ut fra Addis Abeba som følge 
av de høye levekostnadene i 
hovedstaden.  
 
Alle norske faddere som er berørt av 
dette vil få brev med spørsmål om å 
ta ansvar for et nytt fadderbarn. 
Hundrevis av barn står i kø utenfor 
skoleportene våre med bønn om å 
få begynne på skole, og denne 
høsten har vi tatt inn 60 nye barn. 
Fra før hadde vi 20 barn uten norsk 
fadder, og dermed har vi dekket opp 
for samtlige som har sluttet i 
prosjektet. 
 
-Utdannelse er den beste vei ut av 
fattigdommen, og derfor satser vi i 
Gatefolket på personlig fadderskap 
der våre faddere kan følge sitt barn. 
Gjennom dette engasjementet er 
fadderne med på å forhindre at barn 
blir gatebarn, sier fadderansvarlig 
Gunnar Alvin. 
 
 
 

 

 



 
 

Gjennom mange år har elever, 
lærere og foreldre ved Svinndal 
skole i Østfold støttet gatebarn-
prosjektet i Addis Abeba.  
 
Svinndal skole har de siste årene tatt 
ansvar for hele 14 skolebarn ved de 
to skolene Bright Star driver i 
samarbeid med Gatefolket.   
 
Tidligere har elevene praktisert 
«omvendt julegave» ved å bidra med 
penger til «Gullbøtta». I en tid hvor 
kontanter nærmest er forsvunnet 
måtte skolen tenke nytt for å skaffe 
nødvendige inntekter til å dekke 
fadder-kostnadene for sine 14 barn, 
totalt 21.000 kroner. 
Dermed ble det «løp for Addis», der 
elevene skaffet seg sponsorer som 
betalte for hver runde elevene løp på 
skoleområdet. Elevene fra første til  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Elevene ved Svinndal skole gjør seg 
klar til innsats for Addis. 
 
fjerde trinn løp runder på 200 meter, 
mens de største elevene løp 400 
meter pr runde. Alle elevene skulle 
løpe så langt de orket på 30 
minutter. Løp for Addis innbrakte 
53.311 kroner, og dermed kan 
Svinndal skole også bidra med en 
ekstra julegave på 32.311 kroner. 
Dette beløpet har skolen og styret i 
Gatefolket øremerket til leke-
apparater og skolemateriell ved de to 
skolene i Addis Abeba.  
 
-Dette ble en hyggelig og samlende 
aktivitet for oss ved Svinndal skole, 
og vi gleder oss over å kunne bidra 
på denne måten, sier Gatefolkets 
kontaktlærer, Inger Johanne 
Grimsrud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gatefolkets høstbasar 
ga 45.800 kroner 

Årets høstbasar i regi av Gatefolket 
er avsluttet, og vi takker hjertelig for 
45.800,- kroner fra alle dere rundt 
om i landet som har støttet opp om 
den digitale basaren. 
Trekningen ble foretatt lørdag 
30.oktober, og hovedgevinsten gikk 
denne gang til Vigdis Mosby Larsen 
på Lista. Hun kan dermed gå til sin 
lokale forhandler og ta ut en IPAD 
sølv 64 GB. Alle øvrige vinnere er 
også kontaktet og har fått sine 
gevinster overrakt. 
Vi takker også dere som tegnet dere 
som faddere i forbindelse med 
høstbasaren.11 barn fikk ny fadder. 
Mer om fadderordningen kan dere 
lese her i Gateposten. 

Store ødeleggelser 
ved våre skoler 

 
I sommer og høst har enorme 
vannmengder skyllet ned over 
Etiopias hovedstad. Ved begge våre 
skoler i Addis Abeba har 
vannmassene ført til betydelige 
ødeleggelser, og Gatefolket bevilget 
70.000 kroner i akutt hjelp til Bright 
Star for å sette skolene og skole-
gårdene i best mulig stand før 
skolestart. Disse midlene ble hentet 
fra vårt reservefond, og utbedringene 
er nå utført.  
Som følge av uværet er flere av 
skolenes dører og vinduer ødelagt. 
Vannet flommet inn i enkelte 
klasserom og ødela en del av 
undervisningsmaterialet i tillegg til 
gulv og vegger. Gjerdene rundt 
skolegården i Gurara måtte 
gjenreises i sin helhet. 
De aller fleste barna ved Gurara 
Freedom School og Entoto Freedom 
School i Addis Abeba har norske 
faddere. Skolen i Gurara er nå 10 år 
gammel, mens skolen i Entoto-
landsbyen ble tatt i bruk for 7 år 
siden.  

Løp for skolebarna i Addis 

  De tente en ild 
 

Takk for mange gode gaver 
I Våler kommune i Østfold er det flere pensjonister og noen yngre menn 
som gjennom sommerhalvåret sørger for å klippe gress og vedlikeholde 
noen av kommunens friluftsområder. Grasklippergutta kunne i 
begynnelsen av november overrekke en gave til Gatefolket på 40.000 
kroner. Vi takker hjertelig for innsatsen og bidraget! 
 
Overskudd av gjenbruk  
Fornebu Gjenbruk har også i år bidratt med 100.000 kroner i 
prosjektstøtte. Det er fjerde året Gatefolket mottar denne støtten, som 
betyr svært mye for oss, sier styreleder Odd Borgestrand. Årets bidrag 
har i hovedsak gått til drift av Bright Star sin systue og til utdanning av 
syere og frisører ved kontaktsenteret i Addis Abeba.  
 
Minnegaver og private gaver 
Gatefolket har dette året også mottatt flere store minnegaver i forbindelse 
med personer som er gått bort og som på den måten ønsket å støtte opp 
om arbeidet i Etiopia.  
Flere privatpersoner har også donert betydelige gaver.  
 

Nå mangler vi om lag 100.000 kroner på å nå årets budsjett, og 

håper at gode julegaver vil sikre at Gatefolket kan holde sitt løfte om 
støtte til prosjektet både i år og kommende år.  

 



 
 

Denne høsten har det vært stor 
utskifting av barn og ungdom i vårt 
skoleprogram Dette har vi omtalt på 
side 2 her i Gateposten. Når 79 barn 
og unge er ute av programmet kan vi 
glede oss over at de aller fleste av 
disse nå har fullført sin utdannelse 
og har fått en god ballast på veien 
videre i livet. Samtidig er vi bekymret 
over at mange familier har flyttet fra 
hovedstaden, blant annet på grunn 
av høye bolig- og matvarepriser. 
Dermed kan vi ikke lenger følge opp 
barna i disse familiene, men håpe at 
de får skoleplass på sine nye 
hjemsteder. 
 
Et måltid mat om dagen er et viktig 
tilbud til våre elever.  Denne høsten 
er det delt ut totalt i 10.560 måltider 
til elevene ved Gurara og Entoto-
skolene.  Alle elevene har også fått 
sko, uniformer, skrivebøker, penner 
og blyanter. (se bildet til høyre) 
Samtlige elever har også fått med 
seg sekker med mel og hygiene-
artikler til sine hjem. Nesten samtlige 
barn ved våre skoler lever i familier 
som har ekstremt lave inntekter, og 
som dermed lever langt under 
fattigdomsgrensa.  
 
Stor aktivitet ved kontaktsenteret 
I tillegg til skolearbeidet er Gatefolket 
aktive bidragsytere til flere av 
prosjektene som våre partnere i 
Etiopia driver. Ved vårt kontaktsenter 
i sentrum av Addis Abeba har 27 
mødre blitt uteksaminert fra sy- og 
broderiopplæring denne høsten. 
Takket være et samarbeid mellom 
kontaktsenteret og organisasjonen 
Onesimus, har 10 tidligere gategutter 
blitt uteksaminert fra systua som 
skreddere. 
 
Ut av slaveriet 
For tiden bor det 16 jenter ved 
Deborah-senteret. Dette er jenter 
som er hjulpet ut av sex-slaveriet i 
Addis Abeba. 5 jenter går på 
Catering- og romserviceopplæring 
ved Hayat Residence Hotel, som er 
et av femstjerners hotellene i Addis 
Abeba. Flere jenter er godt i gang 
med utdanning innen frisørfaget og 
kokkefaget.  
 
 

 

 
 
60 gutter fordelt på to sentra har 
fortsatt et trygt hjem med egen 
husmor og vaktmester ved Bright 
Stars guttehjem i Addis. Her hjelper 
de største guttene til med lekser og 
lek for de mindre barna. Mange her 
har flyktet fra sine hjem, blant annet 
grunnet sosiale utfordringer.  
Gatefolket støtter også et hjem for 
10 tidligere gatebarn i region-
hovedstaden Hawassa i Sør-Etiopia. 
I tillegg til et hjem med mat, klær og 
varme får ungdommene her også 
mulighet til å gå på skole.  
 
Oppsøkende arbeid 
Bright Star har et eget 
evangeliseringsarbeid. Dette har 
vært en viktig del siden organisa-
sjonen ble etablert i 1997.  
-Vi ber spesielt for landets 
nåværende situasjon, for hver enkelt 
medarbeider og for de mange tusen 
barn og unge som vi møter på 
gatene i de største byene i Etiopia, 
forteller organisasjonens egen pastor 
Abebe. Oppsøkende arbeid ute på 
gatene er fortsatt en viktig del av 
oppdraget i tillegg til daglige 
samlinger på kontaktsenteret.  

 

Velkommen til 
Gatefolkets 
ÅRSMØTE 2022  

 
Årsmøtet i Gatefolket avholdes 
mandag 14.mars kl. 18.00. Denne 
gang møtes vi på Kilentunet, som 
ligger i Kilenveien 55, 1366 Lysaker i 
Bærum. Dette er menighetshuset til 
Fornebulandet menighet, som er en 
av våre samarbeidspartnere. Et 
steinkast unna ligger Fornebu 
Gjenbruk, som også har vært en 
viktig samarbeidspartner de siste 
årene.  Vi håper derfor på god 
oppslutning fra alle som er tilknyttet 
menighet og gjenbruksbutikk. 
Denne gang satser vi også på en 
direkterapport fra Etiopia. Det blir 
enkel servering, andakt og 
årsmøtesaker. Alle bidragsytere over 
15 år kan delta med stemmerett på 
årsmøtet. Det blir vanlige 
årsmøtesaker med årsmelding, 
godkjenning av regnskap, 
revisjonsrapport, budsjett for 2022 
og valg på leder, styremedlemmer 
og revisor. Forslag til årsmøtet må 
være styret i hende innen 1 uke før 
møtet holdes. 

Mange får hjelp i prosjektet 

 
 
 
er en ideell, frittstående forening 
med formål å støtte arbeid blant 
gatebarn i Etiopia. Foreningen er 
registrert i Brønnøysund og har 
ekstern, statsautorisert revisor. 
Gaver til Gatefolket gir rett til 
inntektsfradrag på gaver på inntil 
50.000 kroner. Du må da sende 
oss navn, adresse og fødsels-
nummer, (11 siffer) innen 31.des.  
 

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 jul og et godt nytt år! 

http://www.gatefolket.no/
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