
15

Sykepleieren 
Samuel
For 10 år siden var Kynningsrud med og åpnet det første 
barnehjemmet. Da møtte vi 14 år gamle Samuel Charo. Han 
var foreldreløse og hadde to år tidligere kommet til barne-
hjemmet. Samuel gjorde et sterkt inntrykk da han fortalte 
om sitt liv, og sine drømmer for fremtiden – han ville bli lege. 

Alle barn har drømmer. I høst var Elisabeth og Ivar Kynningsrud tilbake på barne-
hjemmet i Kenya, og ble møtt av Samuel, som var veldig glad og fornøyd. Han 
fortalte at han straks er ferdig utdannet – ikke lege, men sykepleier! Samuel er en 
av mange som har fått et nytt liv gjennom NSP Aid. Det viser at det nytter å bidra, 
og dette gir «gleden er å være til nytte» en helt annen dimensjon. Ikke bare har 
mange barn blitt reddet, det skapes også ringvirkninger rundt den enkelte, som 
gjør at bidraget vårt er av stor betydning.

Malaika Charity Farm – et nytt prosjekt
NSP Aid er en veldrevet organisasjon, og ildsjeler sikrer riktig bruk av de økono-
miske midlene samt at vedlikehold utføres. Det planlegges langsiktig og tenkes 
strategisk. Det er nylig kjøpt et jordbruksområde på 200 mål, Malaika Charity 
Farm, og her ligger forholdene til rette for å kunne gi hele tre avlinger per år. Det 
er boret etter vann og åkrene er sikret med elefantgjerde. Dette skal gi mat til alle 
barna som NSP Aid hjelper. Vi er alle med på å gi muligheter for at barna 
skal kunne realisere sine drømmer. 
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Takk for at du har gitt meg et hjem 
– og en framtid!ts arkitektur (CBA)
Ved å støtte NSP Aid har du som medarbeider i Kynningsrud bidratt 
til å gi et trygt hjem og fremtidshåp for mange barn i Kenya. 
Støtten gjennom mer enn 10 år har reddet Samuel – og mange 
med ham. Kynningsrud med sine ansatte har bidratt til bygging av 
barnehjemmene Faraja Childrens Home, Malaika Villages Faraja og 
Malaika Villages Kisarin. Det er besluttet at Kynningsrud støtter NSP 
Aid videre i sitt arbeid, og vi vil finansiere enda et hus på Kisarin som 
åpnes 29. april. Vi håper du kjenner at gleden er å være til nytte! 

Cool and the gang.

Det blir tre 
avlinger i året.

Samuel Charo er snart ferdig sykepleier!

Kirsti Finsal i Nordic 
Crane traff Samuel 
i Kenya 2012.

Nye bolighus 
i Kisarin.

Les mer om Malaika 
Charity Farm. 
Skann QR-koden. 

Les mer om NPS Aid.
Skann QR-koden.


