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Omvärld

Vårt internationella bistånd 
Församlingens stöd till 
Kenya och speciellt Mul-
lys barnhem (MCF) för 
föräldralösa barn fortgår - 
nya projekt avlöser avslu-
tade. Framgångsrikt och 
angeläget och ändå eller 
kanske därför drabbas 
även Mullys barnhem av 
våld och stöld.

Diakonia och vattenprojekt
I föregående församlingsblad be-
skrevs Diakonias mål och arbetssätt 
samt ett nytt projekt för vattenförsörj-
ning till 1800 människor i ett mycket 
torkdrabbat område i Kenya. Det 
sker i samarbete med Atlas Copcos 
personalförening Vatten för alla och 
drivs av Diakonia tillsammans med 
Kenyas Kristna råd. 
Diakonia står för långsiktiga utveck-
lingsprojekt som hanteras av och fort-
bildar människor på plats. Genom 
Diakonia får varje insatt krona en 
förstärkning av ytterligare 9 ur stat-
ligt bistånd.
Här beskriver vi det avslutade Kyck-

lingprojektet och ett nytt Mjölkprojekt 
till Mully Children’s Family barnhem 
(MCF) där målgruppen är föräldralösa 
barn varav många gatubarn och HIV-
smittade (f n finns 2000 barn vid 6 an-
läggningar).

Kycklingprojektet avslutat
I MCF slutrapport för det 2-åriga pro-
jektet beskrivs att det uppnått flera 
syften: 
att öka proteintillgången via ägg och 

kött, speciellt för 50 barn med HIV-
smitta

att minska beroendet av givare genom 
att skapa inkomster från överskotts-
försäljning - år 2011 inköptes 10 
000 gödkycklingar där sedan 
överskottsförsäljning gav brutto-
intäkt av 350 000:- 

På inköpslistan fanns praktisk utrust-
ning som vågar, knivar, tvättråg, slakt-
tillbehör och bord, vaccin, hönsfoder. 
Projektet medförde även 6 nyanställ-
ningar. Vi bidrog 2011 med 200 000:- 

Mjölk till tonårsmödrar med 
barn

I samarbete med Diakonia startar nu 
ett nytt Mully-projekt att ge bättre 
näring till barnen, nu via mjölk som 
skall produceras i en torr, beteslös 
miljö med stora infektionsrisker för bo-
skap. Även här vill man uppnå ett 
mjölköverskott för försäljning. När-
maste planer är att bygga kättar, sol-
skydd och tråg för foder och vatten för 
djuren samt mjölkningsrum. 10 för 
miljön lämpliga kor skall inköpas samt 
utrustning att spraya mot yttre parasi-
ter och avmaska inre. Projektet pågår 
till 2014, vi bidrar med 75 000:- i år. 
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Målgruppen är främst tonårsmödrar 
med sina nyfödda som nu bor på Yatta-
hemmet.

Belöningar och inbrott hos 
MCF

MCF grundare och ledare Charles 
Mulli har fått en ny utmärkelse för sin 
uthålliga filantropi dvs välgörare med 
människokärlek (East Africa Phi-
lanthropy Awards).
Under våren har MCF flyttat sitt huvud-
kontor med 20 i personal från huvud-
staden Nairobi till barnhemmet i Yatta. 
I augusti drabbades man av ett gäng 
med drygt 30 banditer som bröt sig in, 
slog ned nattvakterna, vandaliserade 
och stal all kontorsutrustning inklusive 
ett nytt telefonsystem och presentations-
utrustning. De lyckades även förstöra 
styrutrustning för växthusens bevatt-
ningssystem. Nu har staten förstärkt sä-
kerheten med en polisstation på orten. 
Vi har skickat 25 000:- som akutstöd 
för inköp av ny utrustning. Trots denna 
och andra motgångar påminner Mulli 
trosvisst om Guds löften i Jesaja 54:17

Årets bidrag via Skopanmedel
Församlingens bidrag via de medel 
som vi får in via Skopan fördelas i år: 
125 000:- till Vattenprojektet, 75 000:- 
till Mjölkprojektet, 25 000:- akutstöd 
till MCF stulna kontorsutrustning. Läs 
mer på Internet om MCF via www.mul-
lychildrensfamily.org och Skopan via 
www.skopan.eu
Leo Liljengren, Göran Neider
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