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BLOOM (Bringing Life to the Orphans of Malawi)
By: Lars Bache Nielsen, styremedlem I BLOOM Norge
Isabels grunnlegger Isabel Maguja Nielsen og mannen hennes Lars besøkte i februar 2007
BLOOM’s senter for foreldreløse barn. Isabel tilbrakte en stor del av hennes 2-måneders
ferie der, mens Lars var der i noen få feriedager. Det å treffe 350 aktive, muntre og
sårbare foreldreløse barn var en spennende og rørende opplevelse.

Velkommen til BLOOM’s senter
Isabel tilbrakte store deler av sin 2-måneders ferie i
januar og februar med arbeid for BLOOM’s senter på
landsbygda i Chitimbe sydøst i Malawi i Zomba
distriktet. Her gir BLOOM mat til 350 foreldreløse
barn fra ti lokale landsbyer. Barna er uvalgt i tett
samarbeid med de lokale ”village chiefs” for å sikre at
de virkelig trengende kommer til.
Dette var mitt første besøk i BLOOM’s senter og jeg
tilbrakte noen dager der. Jeg har sett fattigdom og barn
i trøbbel over hele verden, men å endelig treffe ”våre”
barn i landsbyen var en morsom og rørende opplevelse.
(4283) Varm velkomst til mzungu (den hvite mannen)

BLOOM jobber på landsbygda
Det å legge BLOOM senteret på landsbygda var
bestemt helt fra starten. Mange organisasjoner hjelper i
byene, men vi tror at foreldreløse barn på landsbygda
er bedre hjulpet ”hjemme”. Da bevares tilhørigheten til
både hjemstedet og kontaktpersonene der, og viktige
røtter bevares godt selv om foreldrene er borte. Noen
foreldreløse barn har fortsatt tanter, onkler, søsken
eller besteforeldre som tidvis kan hjelpe dem. Hvis
barna sendes bort til byen så mister de sine siste
spinkle lokale kontakter og mulige gode hjelpere.
(5010) Chrissy er 16 år gammel, og overhode for familien sin

Alle hjelper til
BLOOM hjelper foreldreløse barn fra ti landsbyer i
nærheten av BLOOM senteret. Derfor er den lokale
befolkning svært positiv og hjelpsom. Kvinner fra
landsbyene tilbereder maten på skift i en uke ad
gangen. De får ikke betalt, men deltar frivillig for å
hjelpe ”sine egne” foreldreløse. Det sparer kostnader,
og gir en viktig lokal følelse av ”eierskap”.
Fordi landsbygda ikke har strøm lages maten på
tradisjonell vis. Den tilberedes med lokale matvarer
som mais, bønner, kjøtt, fisk og grønnsaker kjøpt på
de nærliggende markeder.
(4584) Lunsjen tilberedes av frivillige fra landsbyene

Mat er viktig
Mat er viktig for barna. De er delt
inn etter alder. De minste får mat
først, deretter kommer de eldre til.
De eldre går på skole hvis de har
fått en plass der.
(4505_A) Spise alene -

Noen alene – andre sammen
Noen av barna kommer alene,
men andre er sammen med
venner eller søsken.
(4924) – eller med venner
(4457_b Alle aldre i matkø

Vann er liv – vi deler det
Selv før maten var på vei visste vi at rent og fersk vann
var grunnleggende. BLOOM har derfor boret en 35
meter dyp brønn med pumpe på toppen til eget bruk.
De lokale er selvsagt også meget velkomne til å hente
vann der. Da har de lokale kvinner og de foreldreløse
barn felles aktiviteter, og prosjektet kan ta en naturlig
plass i lokalsamfunnet. For barna er det å møte
folk ”utenfra” også viktig. Barn uten fast voksenkontakt
har åpenbare behov for veiledning og for oppbygging
av sosiale referanser.

(4872_A) Alle henter vann fra BLOOM’s nye brønn

Barn hjelper gjerne
I sann afrikansk tradisjon deltar alle
barn med stor glede i småjobber
ved senteret når det passer. De bør
også lære å vaske sine egne klær, ta
oppvasken, hente nødvendige saker
og utføre enkel rengjøring.
Vedhenting er en typisk jobb som
er grei hvis den fordeles på mange
hoder eller skuldre---. Og barna er
både villige og svært stolte over å
vise at de kan gjøre en nyttig jobb.

(4815) Vedtransport mellom maisåkren

Lokale innkjøp er populære
De fleste innkjøpene av mat foretar vi
på lokale markeder som for eksempel i
Jali Trading Centre. Lokale hjelpere og
handverkere brukes nesten alltid, og
det betyr at vi har forholdsvis lave
kostnader. Bruk av lokal arbeidskraft
gir optimisme, forbedrer tilværelsen i
landsbygdene og resulterer i et positivt
syn på BLOOM.

(4372) A En frivillig handler grønnsaker

(4354) Innkjøp av tilapia (småfisk)

Registrering av de foreldreløse
Vår lokale koordinator Mr. Tchale samarbeider med
lagersjefen Mr. Gibson Makupe begge med basis i
BLOOM’s hus. De er ansvarlige for den daglige
innsatsen som organisering av arbeidet, innkjøp og
økonomi. De besøkes ofte av styremedlemmer fra
BLOOM Malawi som for eksempel Mrs. Rosta
Msaka for kontroll og viktig moralsk støtte. Mr.
Tchale fører detaljerte lister over barna for å sikre at
de som trenger hjelp faktisk får det. Den tiden da vi
var der var det 350 foreldreløse barn registrert i
alderen fra ett til17 år. Etter den alderen betrakter vi
dem som voksne og selvstendige.

(4526_A) BLOOM’s hvem-er-hvem

Varm velkomst til en fremmed
På landsbygda er det lang tradisjon for å ta
mot viktige besøkende med noe fint eller
verdifullt.
På tre plasser ble jeg overrakt levende høner
eller haner som velkomstgaver. Det var en
stor ære, men også litt rotete med en levende
høne og hane i bilen i de neste to dagene. De
smakte nå bra til slutt…..
Her blir jeg overrakt en hane og fint lokalt
handverk av Mrs Mpoto og Mrs Fanny
Makupe from Mpoto and Chitimbe bygdene.
(4523) Gaver overrekkes

(4536_A)
Gave mottatts ---

Dusjkabinett
BLOOM senteret ligger langt ute på landsbygda, med små veier og uten strøm. Likevel er levekårene
for luksusreisende som oss meget gode. Huset og sengene er bra, og jeg kan ikke minnes å ha sett så
mange stjerner noen gang. Det var en fin opplevelse å lytte til insektene og nyte den stille tropenatten.
Fordi vi har rikelig med vann var vask ikke spesielt vanskelig, og i grunnen ganske gøy.

(4643) Lars i dusjen

(4739) Lokalt dusjkabinett

Administrasjon og kontakt
Vi har gode forbindelser til både ”senior chiefs”
og ”local chiefs” som for eksempel Mr. Namalira
som bor i Chitimbe hvor BLOOM holder til.
Uten alle våre aktive styremedlemmer i BLOOM
Malawi som for eksempel Mrs. Rosta Msaka
hadde prosjektet ikke vært mulig. En stor takk for
det.
(4341_A) Mrs. Rosta Msaka, BLOOM Malawi styre
(4336_A) Isabel og village chief Mr. Namalira

Husrom og lagring
Fordi vi er en liten organisasjon med begrensede
midler har vi hittil betalt minst mulig til personale,
bygninger og transport. BLOOM’s aktiviteter er
sentrert rundt et hus og en stor tomt som er utlånt
av mora til BLOOM’s grunnlegger Isabel Maguja
Nielsen. Huset har god plass til sikker lagring av
mat og utstyr, plass utendørs for tilberedning av
mat og et stort område hvor barna kan hvile og
leke.

(4598) Matlaging bak BLOOM’s hus

(5618_A) Bloom’s hus, gårdsplass og vannpumpe

350 skjebner i armene våres
Noen ganger er det vanskelig å forstå at
350 foreldreløse barn mellom 1 år og 17
år ikke er en gruppe. De er faktisk enkelte
individer sine egne bekymringer, gleder
eller drømmer. Da er det kanskje på tide å
stoppe i sporet og bare betrakte gleden og
skjønnheten.
Mange av disse små barn tar vare på sine
mindre søsken. Jeg er dypt imponert og
rørt når en 5-10 åring tålmodig og villig
bærer byrden av en mindre bror eller
søster – og fortsatt kan le.
Vær så snill – la oss alle forsøke å gi dem
en hånd – de fortjener det.

(4554_A) En hjelpende hånd

BLOOM er en liten organisasjon
med røtter i Norge og Malawi.
Vår enkle og gjennomsiktige
struktur gjør det lett å se
resultatene av både
innsatsen våres,
og av
donorenes bidrag.

www.malawi.no

(5114_Se på denne ---
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