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En unik barneskole på den kenyanske landsbygda

ÅRSRAPPORT 2019

Årsrapporten er utarbeidet av administrasjonen i den norske foreningen Eco Moyo Education Centre
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Visjon

Øke livskvaliteten til barn fra 
fattige familier

Misjon

Tilby gratis kvalitetsutdannelse 
for alle barn i Nzunguni Village

Formål

Eco Moyo Education Centre er en norsk, frivillig forening som har jobbet i Norge 
og Kenya siden 2014.  Ved å engasjere et internasjonalt nettverk av frivillige, har vi 
bygget en barneskole i en rural landsby et par timer nord for Mombasa. Skolen er 
et gratis tilbud for alle barn som bor i Dzunguni landsby, som består av ca 70 
familier. 

Foreningen jobber med koordinering av aktiviteter og innsamling av penger som går 
til å utvide og drifte skolen.
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Eco Moyo blomstrer

I 2019 gikk vi fra 106 elever til 132. Dette var første året med førskoletrinnet. Det 
er en fryd å se alle barna ramle inn gjennom skoleporten hver dag og høre lyden av 
sang, latter og lek. - En påminner om alt vi har lykkes med etter flere år med hardt 
arbeid. 

Den norske foreningen er omsider godkjent hos Innsamlingskontrollen i Norge og 
skolen i Kenya er endelig godkjent hos utdanningsmyndighetene. 

Vi møter fortsatt mange utfordringer knyttet til barnevelferd i rurale Kenya. 
Fattigdommen rundt skolen er ekstrem og jeg skjønner ikke hvordan familiene 
overlever… Det er vanlig med søskenflokker på over 5 barn og som regel er det 
besteforeldrene som passer barna da mor og far jobber i byen. 

Man sitter alltid med en følelse av at man burde gjort mer. Og det skal vi.  Vi har 
skapt et fristed hvor barna utvikler seg i trygge omgivelser. Jeg er utrolig stolt av 
hva vi har fått til og takker alle som har bidratt til dette. 

Varme hilsner,

Lindsay Sanner
Grunnlegger og Daglig Leder



5

Eco Moyo Education Centre består av 4 deler:

1. Norsk forening (Eco Moyo Education Centre)
Opprettet i 2013. Alle donasjoner går gjennom foreningen og det er styret som beslutter 
hvordan pengene skal brukes. 
Styreleder: Lindsay Sanner
Styremedlemmer: Pernille Hauge, Laurie Smith Vestøl, Henriette Sire Seljom, Jan K. Godzimirski, 
Jonny Hellesø og Runa Myrvold.

2. Kenyansk CBO (Eco Moyo Centre)
Opprettet i 2015. Alle donasjoner overføres fra den norske foreingen til denne CBOen.
Styreleder: Patrick Wachira 
Sekretær: Mercy Njeru
Kasserer: Asumptor Kamende 
(CBO står for community based organisation).

3. Kenyansk barneskole (Eco Moyo Education Centre)
Opprettet i 2018. Godkjent hos Kenyanske utdanningsmyndigheter og medlem hos Kenya Private 
School Association
Grunnlegger og “Patron”: Lindsay Sanner
Direktør: Asumptor Kamende
Rektor: Priscillar Tunje

4. Kenyansk aksjeselskap (Eco Moyo Limited)
Opprettet i 2013. For å kjøpe skoletomten og dermed tillate eierskap for en utlending, var dette 
en nødvendig løsning. Det er ingen andre aktiviteter som pågår i selskapet. 
Direktør: Lindsay Sanner
Aksjeeier: Asumptor Kamende

Alle som er involvert med Eco Moyo prosjektet jobber på frivillig basis, med unntak av skolens 
ansatte i Kenya som bestod av følgende personell: 1 direktør, 1 rektor, 1 regnskapsfører, 6 lærere, 
2 barnepassere/kokker, og 2 vakter

Alle som mottar lønn er kenyanske statsborgere. Vi følger nasjonale retningslinjer for utbetaling 
av lønn, pensjonstrekk, helseforsikring og skatt. 

Struktur
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Hvor jobber vi
Kenya er et land ved ekvator i Øst-Afrika. Det grenser mot Tanzania i sør, Uganda i vest, 
Sør-Sudan i nordvest, Etiopia i nord, Somalia i nordøst og Indiahavet i sørøst. 

Kenya ble selvstendig fra Storbritannias kolonistyre i 1963. Etter flere år med økonomisk 
nedgang har økonomien i landet sakte men sikkert bygget seg opp igjen, men korrupsjon 
og manglende moderniseringer utgjør fortsatt store hindringer for landets økonomiske 
utvikling. Store deler av landets befolkning lever under fattigdomsgrensen og Kenya er 
avhengig av internasjonal bistand.

Afrika

Kenya

Tana 

Taita Taveta

Lamu

Kilifi
Mombasa

Kwale

Kenyas befolkning er på ca 50 mill mennesker og 
vokser raskt.  Kiswahili og engelsk er offisielle språk, 
men det er 42 ulike stammer med sine respektive 
språk. Ca 83 % kristne, 11,2 % muslimer og rundt 
300 000 hinduer. 

Klimaet i Kenya varierer fra tropisk langs kysten til 
temperert i innlandet.

Skolen vår ligger i Kilifi som 
en av de fattigste fylkene i 
landet med en befolkning på 
litt over en mill.  

Inntjeningsmuligheter ligger 
i turisme og fisking, men 
arbeidsledigheten er høy. 

70% av menneskene lever 
under fattigdomsgrensa.

https://no.wikipedia.org/wiki/Tropisk_klima
https://no.wikipedia.org/wiki/Temperert_klima
https://no.wikipedia.org/wiki/Ekvator
https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98st-Afrika
https://no.wikipedia.org/wiki/Tanzania
https://no.wikipedia.org/wiki/Uganda
https://no.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8r-Sudan
https://no.wikipedia.org/wiki/Etiopia
https://no.wikipedia.org/wiki/Somalia
https://no.wikipedia.org/wiki/Indiahavet
https://no.wikipedia.org/wiki/Tropisk_klima
https://no.wikipedia.org/wiki/Temperert_klima
https://no.wikipedia.org/wiki/Ekvator
https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98st-Afrika
https://no.wikipedia.org/wiki/Tanzania
https://no.wikipedia.org/wiki/Uganda
https://no.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8r-Sudan
https://no.wikipedia.org/wiki/Etiopia
https://no.wikipedia.org/wiki/Somalia
https://no.wikipedia.org/wiki/Indiahavet
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Eco Moyo Primary School

Skolen åpnet offisielt i januar 2018 og er godkjent hos Kenyanske utdanningsmyndigheter 
og hos Kenya Private School Association.

I 2019 hadde vi 132 elever, fordelt på 5 klassetrinn. Med unntak av en gruppe på 16 barn 
som bor på skolen, er alle våre elever fra landsbyen som omringer oss.  

Skolens ansatte bestod av følgende personell: 1 direktør, 1 rektor, 1 regnskapsfører, 6 
lærere, 2 barnepassere/kokker og 2 vakter. Fasiliteter: 5 klasserom, skolekjøkken, skole 
toaletter, lærerværelse, kontor og lager,  studenthjem, lærerboliger, besøkshytter og et 
privathus. 

Vi følger det nasjonale pensumet. Undervisningen foregår hovedsakelig på engelsk og det er 

egne swahili klasser i timeplanen.

Skoleåret begynner i Januar og består av tre sementere som er delt opp av ferier som til 

sammen utgjør ca 3,5 måneder. 

Skoledagen begynner 07.00 for alle klassetrinn. 1 - 3 klasse avslutter kl. 15.00 og 4 - 6 

klasse avslutter 16.30.  Skoledager er Mandag til Fredag. 
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Elevene

Klasse Jenter Gutter Totalt Kommentar

Pre Pimary 1 14 18 32 Førskolen, følger ny lærerplan

Grade 3 12 14 26 “Grade” følger ny lærerplan

Class 4 17 12 29 “Class” følger gammel lærerplan

Class 5 12 20 32 “Class” følger gammel lærerplan

Class 6 9 4 13 “Class” følger gammel lærerplan

Totalt antall elever 132

Det er kun barn som bor i Dzunguni landsby som får gå på skolen vår.  Sammen med 
“village elders” og andre ledende skikkelser i landsbyen, registerer vi derfor elevene 
gjennom intervjuer med familiene.

Dzunguni village består av ca 70 familier og de fleste bor i jordhytter, uten vann og strøm.  
Det er ikke uvanlig at barna blir tatt vare på av sine besteforeldre mens foreldrene er i 
byen og jobber.  De fleste besteforeldrene er analfabeter og snakker ofte kun det lokale 
stammespråket.
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• Næringsrik grøt til frokost

• Uniformer og gymtøy

• Bøker og skolemateriell. 

Hva dekkes?
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Lærerne
Vi ansetter kun sertifiserte lærere i henhold til nasjonale standarder. 

En P1-lærer kan undervise i alle trinn i barneskolen, mens en EDCE-lærer kan undervise 
førskolen og opp til 3.klasse. I tillegg til dette, må alle lærere registreres hos TSC (teachers 
service commission) og levere politiattester for å vise at de ikke har kriminelt rulleblad. 
Hos oss har alle klassene en klasseforstander, men fra 3.klasse - 6. klasse, rullerer lærerne 
basert på hvilke fag de trives best med å undervise. 

I 2019 hadde vi 6 lærere i tillegg til rektor. 

I 2019 kom det en ny læreplan der man har 2 år med førskole, 6 år med barneskole, 3 år 
med mellom-skole, 3 år med senior-skole og 3 år med høyere utdanning. Her skal nasjonale 
prøver erstattes med evaluering av studenters evner.  Det blir mer prosjektarbeid of 
praktisk undervisning. Den nye planen er implementert fordi landet sårt trenger flere 
teknologer, teknikere og håndverkere.

Vi har derfor hatt flere kurs for å være om hvordan å implementere den nye planen og dens 
metoder. I tillegg har vi hatt workshops i “learner centred teaching methods” og 
seksualundervisning.

Ny læreplan og kurs
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Kostskole elevene

I 201 bodde det 8 jenter og 8 gutter på studenthjemmet på skolen vår. Dette tilbudet 
gjelder kun for de barna som kommer fra Mombasa hvor prosjektet vårt opprinnelig 
startet. Da vi begynte arbeidet vårt med fattige barn i Mombasa i 2014, var de 20 stykker. 
Ikke alle var gamle nok til å bli med oss da den nye skolen ble bygd i Kilifi (to timer unna). 
Løsningen ble å ta med seg alle barna som var over 9 år.  De som er yngre fikk 
skoleutgifter dekket av oss, slik at de kunne fortsette på skolen i Mombasa og deretter 
komme til skolen vår når de blir gamle nok. Ingen av barna er foreldreløse, men kommer 
fra svært fattige hjem. 

Kostskole eleven bor på skolen mesteparten av året og drar kun hjem i feriene.  Jenter og 
gutter er delt opp i to ulike rom og har hver sin seng, samt alt de trenger av sengetøy, 
myggnetting, vaskemidler mm. De får tre måltider om dagen. De vasker sine egne klær og 
har chores som de fordeler seg i mellom gjennom uken. I helgene lager de ofte mat 
sammen med barnepasserne og ser på film på skolen PC. Foreldrene besøkte skolen før 
den åpnet i 2017, men siden den gang er det få som tar turen for hilse på sine barn. 
Asumptor (direktøren) bor fast på skoletomten og har hovedansvaret for barna mens de 
er på studenthjemmet. Sammen med to barnepassere som jobber på skift, har de skapt et 
trygt og varmt hjem for elevene. 
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Andre elever
Ettersom vår skole følger den nye læreplanen har ikke vi 7 og 8 klasse (som er en del av 
barneskolen i følge den gamle læreplanen). Løsningen har vært å samarbeide med naboskolen 
og vi betalte derfor skolepenger for 19 elever i 2019 slik at de kunne fortsette i 7. klasse. 
Denne ordningen vil vi fortsette med til alle våre elever som følger den gamle lærerplanen 
har fullført 8 klasse. Denne ordningen vil altså pågå fram til 2023.

Disse tre barna er de minste barna av gruppen vi startet 
å jobbe med I Mombasa. 

Vi betaler skolepenger for de et par år til, før de blir 
gamle nok til å være sammen med oss som kostskole 
elever (ved fylte 9 år). 
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Lokalt samarbeid

• Hjelpe elever og ansatte nå sitt fulle potensiale i trygge omgivelser.

• Inspirere studenter og ansatte til å tenke selvstendig og jobbe i grupper.

• Tilby næringsrik skolemat.

• Opprettholde klassestørrelser på maks 30 elever per lærer.

• Hjelpe studenter å utvikle praktiske, kreative, akademiske og IT ferdigheter.

• Facilitere aktiviteter som promoterer likestilling, informasjon rundt helse og kropp samt 
miljøbevissthet.

• Jobbe i tett samarbeid med foreldre og naboer i landsbyen.

Målsettinger

I slutten av hvert semester kommer foreldrene (eller besteforeldrene) til semester 

avslutning.  Denne dagen består av individuelle samtaler mellom klasselæreren, eleven og 

dens foresatte der man diskuterer elevene utvikling og trivsel, samt får høre om hvordan 

situasjonen er på hjemmefronten. De foresatte har dessuten dugnad halve dagen hvor de 

bidrar med manuelt arbeid som må gjøres på tomta.
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Byggeprosjekter

Tusen takk til eQuality Foundation fikk vi oppgradert og bygget ut skolekjøkkenet. Her fikk 
vi kjøpt to stk ved sparende ovner som bruker langt mindre ved enn hva vi har gjort med 
den tradisjonelle måten tidligere. 

Vi fikk mer plass til oppbevaring og en helt ny vaskestasjon. 

Større skolekjøkken
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eQuality Foundation hjalp også med penger til å bygge nytt tak på lærerværelse. Her fikk vi 
lagt blikktak (da vinkelen på skråtaket var feil og det lakk). 

Vi festet solcellepanel på taket og kjøpte batteri og annet utstyr slik at vi nå kan lade måde 
datautstyr og telefoner. 

Nytt tak på lærerværelse
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Nye besøkshytter

I samarbeid med Trond henning Monan og SKAP folkehøgskole ble det designet to nye 
besøkshytter som kan romme 20 pers til sammen. Det ble også bygget toaletter (to stk 
kompost toaletter) og utedusj område. 

Dette ble sponset av KrissLee festivalen som hvert år arrangerer en veldedighetskonsert i 
Mandal og som besluttet å støtte prosjektet da SKAP folkehøgskole ligger i Mandal. 

Nå kan vi dermed ta i mot mange 
gjester samtidig!
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Utbygging av lekeplassen har 
endelig begynt.

Vi fikk satt opp et stort huskestativ 
og en dumpe for de minste barna. 

I tillegg lagde vi 3 stk smashball 
stativ som lærerne også syns er 
meget artig :)

Fotballbanen ble utvidet og det ble 
større plass til volleyball.

Ny lekeplass
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Ny førskole

Gjennom Arkitekter Uten Grenser, ble Jan K Godzimirski koblet sammen med Oslo 
kontoret Architectopia hvor de designet 2 nye klasserom som utgjør den nye førskolen 
for 60 elever.  To store blikktak lagrer til sammen 25,000 liter med vann og det er 
benyttet lokale gress sorter i veggene. Dette bygget har allerede rukket å bli vist i 
ArchDaily,  Arch Hello, Designboom and Scale  og ble finansiert av eQuality foundation. 
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Grønne prosjekter

Vi har gravd en del vertikale terasser (swales) på ulike deler av tomta for å hindre erosjon 
når det regner hardt. Dette har vært en stor suksess, men det er fortsatt en del prøving 
feiling med tanke på hvilke planter som trives best i jorda vår.  

Her noe av maten vi dyrker: Cassava, sorgum, mais, søtpotet, koriander, bananer, mango, 
millet og andre lokale bladgrønnsaker som minner om spinat.
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Ny lærelab
I samarbeid med Kavlifondet og Leap Learning satte vi opp en lese og skrive lab pluss en 
matte lab. Dette er et konsept som kombinerer fysiske oppgaver med offline apper der barna 
kan lære i sitt eget tempo - alene eller sammen.  Både elevene og lærerne elser konseptet!
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Arkitekter Uten Grenser og 
Ingeniører Uten Grenser

I samarbeid med Alsonso Rengifo som har startet Arkitekter Uten Grenser i Norge, har vi 
utarbeidet med strategisk plan for Eco Moyo som omfatter kort - og langtidsplaner for 
skolen innen alt fra bygging og landskap til inntektsmuligheter og pedagogikk. 

Arkitekt Maria Riddervold var prosjektleder og jobbet tett med byplanlegger Grete  Lyche 
og landskapsarkitekt Michal Jaszczyk. Disse har igjen tatt kontakt med Ingeniører uten 
Grenser for å få anbefalinger ang vann prosjekter på skoletomten. 

Den nye førskolen var også et samarbeid med mellom AUG som satte oss i kontakt med 
Architectopia som designet byggene sammen med an K. Godzimirski.
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Innsamlingsaksjoner

Eco Moyo Auction

Den fjerde Eco Moyo auksjonen ble arrangert av Fredrik Bornøe Haukebøe og Martin 
Whatson. Giancarlo Petrucci fra Grafittiprints bidro også betydelig og dette er per dags 
dato vår største bidragsyter.

Kunstnere som donerte sine verker var: John Doe, Findac, AFK, Alice Pasquini, 
Elki, Isaac Cordal, James Bullough, Kunstrasen, Louis Masai, Nuno Viegas, Otto 
Schade, PEZ, Prefab 77, Rampestrek, Skurk, SNIK, Tymon de laat, Vhils 

Barnas Fredspris
Skoleelever fra Porsgrunn samler inn penger fra 
nærmiljøet og velger selv hvor pengene skal 
doneres.  

Dette initiativet er startet av en pensjonert lærer 
som ønsket å engasjere barn i bistandsarbeid.  
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Eco Moyos Venner på Sandøya

SKAP Folkehøgskole

KrissLee festivalen

Journeys of Solutions

Andre bidragsytere

Private givere

eQuality Foundation

Kavlifondet

Vår søsterforening på Sandøya har arrangert markedsdager og hatt både 
julebasar og julekalender til inntekt for Eco Moyo.  

Denne folkehøgskolen har to år på rad samlet inn penger til Eco Moyo gjennom 
et julemarked der elevene selv produserer produktene. De nye besøkshyttene 
ble designet i samarbeid med skolen.  

Lokal musikkfestival i Mandal hvor overskuddet går til ulike veldedige prosjekter 
hvert år. Rock og lotteri til inntekt for Eco Moyo! 

Amerikansk non profit som bistår mindre organisasjoner. De har vi samarbeidet 
med siden oppstart i 2013 og de håndterer dessuten givere fra USA ettersom de 
kan få skattelette ved å donere til Eco Moyo gjennom dem. 

Stiltelse startet av Alfonso Rengifo. Styret består av arkitekter som støtter 
byggeprosjekter i ulike deler av verden.  

Kavlifondet er eneeier i Kavlikonsernet og deler ut hele overskuddet til gode 
formål. I 2019 fikk vi innvilget støtte til oppstart og drift av vlærelaben i Kenya. 

I 2019 kom det inn tilsammen 460 ooo NOK fra private givere, hovedsakelig fra 
Norge. Ca 30 av disse er faste givere. 
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Økonomi
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Virksomhetens art og hvor den drives

Styret og administrasjonen

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat

Forsknings - og utviklingsaktiviteter

Fortsatt drift

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Styret mener at 
årsregnskapet gir et rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling og resultat. 

Arbeidsmiljø

Styret mener arbeidsmiljøet i foreningen er tilfredstillende, men det er ønskelig at daglig 
leder gjennomfører et HMS kurs i løpet av 2020. Det har ikke vært registrert skader eller 
ulykker i 2019.

Likestilling

Styret består av 5 kvinner og 2 menn. Styret har ikke funnet det nødvendig å iverksette 
tiltak med hensyn til likestilling.

Ytre miljø

Organisasjonen forurenser ikke det ytre miljø og har stort fokus på bærekraft innen både 
bygging og jordbruk på skolen i Kenya.

Disponering av resultat

Organisasjonen har i året 2019 hatt et …resultat

Rapportering fra Kenya

Styret er fornøyd med Eco Moyo Kenya sin organisering og økonomiforvaltning. 

Kommentarer fra styret
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Oslo 29 februar 2020

Styreleder
Lindsay Sanner

Styremedlem
Laurie Vestøl

Styremedlem
Pernille Hauge

Styremedlem
Henriette Sire Seljom

Styremedlem
Jan K. Godzimirsk
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Takk 

Eco Moyo Education Centre ønsker å rette en stor takk til frivillige og givere som har 
bidratt i løpet av 2018.  Vi håper at formidlingen gjennom nyhetsbrev og innlegg på sosiale 
medier gir et informativt bilde av situasjonen rundt skolen i Kenya og ikke minst, at man 
føler seg trygge på at pengene går der de skal!

Bli fast giver
Bidra til at barna i den fattige landsbyen vår får en god grunnskole i trygge omgivelser. Du 
kan nå få fratrekk på skatten ved å donere til oss, ta kontakt for nærmere informasjon. 
Som fast giver mottar du nyhetsbrev om skolens utvikling.

Gå inn på www.ecomoyo.com og trykk på knappen “bli fast giver”

Vipps: 10698     

Konto nr: 1503 4088 508

Eco Moyo Education Centre

Sundet 18, 3950 Brevik

Telefon: +47 45608045    Epost: post@ecomoyo.com

Hjemmeside: www.ecomoyo.com 

Følg oss på sosiale medier 

Facebook: @ecomoyoeducationcentre

Instagram: eco_moyo_education-Centre

Org. nummer: 912629163

http://www.ecomoyo.com
http://www.ecomoyo.com

