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BESØK I MALAWI 13. APRIL TIL 12. MAI 2011      Mai 2011 

 
Isabel Maguja Nielsen, grunnleggeren av BLOOM, besøkte Malawi fra 13.april til 12.mai 2011. Noen 
av de viktige oppgaver på denne turen var å male og oppgradere forsamlingshuset innvending og 

bygge geitestall så barna ved senteret kan lære 
omsorg for dyr.  Isabel brakte også en del leketøy og 
40 kilo Svalegarn som BLOOM hadde fått  i gave fra 
Dale Garn AS.  Isabel brakte 10 kolli til flyet, og KLM 
hadde gitt oss 100 kg gratis i tillegg til den vanlige 
kvoten.  
Heldigvis godtok tollen i Malawi forklaringen fra Isabel 
om at alle de 10 kolli var til Bloom senteret.  

 
Bloom er registrert i Malawi hos en lokal 
organisasjon som heter Association for Early 
Childhood Development. De har lovet å lære 
barna på Bloom Senteret å lage dukker og annet 
med garnet. De vil også lære barna strikking og 
annet håndarbeid. 
 

 
Maling av forsamlingshuset 
Forsamlingshuset hadde ikke blitt vesentlig 
vedlikeholdt og forbedret siden det ble bygd i 2008.  
Bloom i Norge bestemte derfor at det burde males 
innvendig, og Isabel brukte en del tid på å lære de 
eldre barna og medlemmene av landsby-komiteene 
(village committees) hvordan man maler et stort hus 
innvendig. Vannbasert maling for veggene ble 
innkjøpt og oljemaling ble anskaffet til vinduene. Det 
tok nesten en uke å male forsamlingshuset på 250 
kvm. Gardinoppheng med gardiner ble også satt 
opp. Det var mange utfordringer men resultatet ble 
riktig flott.  
 

Skolegang 
I Malawi er barneskolen (primary school) gratis. 
Etter at vi for noen år siden begynte å hjelpe barn 
på ungdomstrinnet (secondary school) med 
skolepenger, uniformer og skolemateriell har 
gruppen vokst til 28 barn. Det sikrer dem  
nødvendig fortsatt skolegang. Det er viktig at 
barna ikke bare gis mat for å overleve. De må 
også lære så de kan klare seg selv og kanskje 
senere ta seg av yngre venner og slektninger.  
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Isabel besøkte skolene, betalte skolepenger og snakket med administrasjonene der. Hun kartla også 
avstandene fra BLOOM senteret til de forskjellige skolene. Noen av elevene 
går meget langt for å komme til skolen. Etter skolen går de til BLOOM for 
lunsj og for å bruke biblioteket. Isabel merket tydelig at biblioteket er svært 
nyttig, fordi de fleste skolene ikke har tilstrekkelig med bøker. Barna ba om 
hjelp ti l skolearbeidet på senteret for å forbedre karakterene og dermed få 
bedre muligheter videre basert på deres nasjonale eksamener (National 
Examinations). Disse karakterer er avgjørende for videre muligheter for 
utdannelse. Saken ble diskutert med styret i BLOOM Malawi og det ble 
besluttet å ansette en deltids lærer som skal hjelpe elevene. Han startet i 
jobben i første uke av mai 2011.  

Det ble også knyttet en lærer i kunstfag til BLOOM senteret. Han skal lære barna maling, tegning, 
håndarbeid og ha andre kunstneriske aktiviteter. Han er den som har malt alfabet-tegningene på 
veggene av forsamlingshuset. Dette gjøres for å utvide bredden av kunnskap for barna.   

 

Oppdatering av bibliotek og leserom 
Isabel oppdaterte også biblioteket. Rommet ble 
pusset opp, og nye hyller ble satt opp og malt. 
Flere bøker ble innkjøpt og plaststoler og bord 
ble anskaffet så barna kan lese under gode og 
rene forhold. Vi har både fagbøker og andre 
typer litteratur, og det er tanken at bøkene skal 
hjelpe både under skolegangen og som en 
generell hjelp til personlig utvikling for barna. 
Bøkene er dels på chichewa og dels på engelsk. 
For å beskytte bøkene og sikre at de kan brukes 
lenge er det bare lov å bruke dem på biblioteket 
og leserommet.  
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Bygging av geitestall:  
For at barna kan lære dyrestell, bygget vi 
geitestall.  Det var et stort prosjekt. Flere 
Village chiefs (landsbyledere) jobbet 
meget hardt med å skaffe materialer. De 
hjalp med å hugge og transportere 
tømmeret til senteret. Vi kjøpte 10 geiter. 
To bukker og 8 hungeiter. Vi skal etter 
hvert anskaffe såkalte hybridgeiter som 
kan gi bedre avkom. Barna har allerede 
begynt å stelle dyrene, og fordi barna 
kommer fra 10 forskjellige landsbyer vil 
de få ansvaret for å ta vare på geitene en 
uke av gangen for hver landsby. Da lærer 
de ansvar og stell av geitene uten at det 
blir for mye arbeid. 
 
Matlager 
Matlageret er et eget rom i forsamlings-
huset ved siden av kjøkkenet og de 
adskilte områder for servering av mat og 
rengjøring av kjøkkenutstyr og spisestell. 
Her oppbevares det ofte mat for mange 
måneder, fordi vi kjøper inn sekker med 
ris, mais og annen mat på tider da det er 
rimelig. Prisene varierer sterkt så store 
innkjøp hjelper godt til å spare penger i 
prosjektet. Med store lager er det viktig å 
oppbevare sekkene godt, og spesielt kan 
de ikke stå på gulvet hvor fukt og insekter 
kan skade dem. Det ble derfor bygget 
solide hyller og plattinger hvor maten kan 
lagres trygt for 6-12 måneder før bruk.  
 
Hjemmebesøk 
Barna bor hos venner, slektninger, 
vennlige familier eller alene i hus som de 
har arvet etter avdøde foreldre. Isabel 
besøkte flere av hjemmene, for å få et 
bilde av barnas livssituasjon. De fleste 
elever i secondary school (ungdomsskole) 
mangler helt grunnleggende ting som 
såpe, stearinlys eller olje til enkle lamper. 
Dette er et område uten elektrisitet så 
BLOOM vil hjelpe barna til regelmessig å 
få dekket noen av de mest grunnleggende 
behov. Da forbedrer vi mulighetene deres 
til å studere og lykkes på skolen. Spørsmål 
om sikkerhet og trygghet ble også 
diskutert og det ble gitt hjelp til enkelte 
barn med spesielle problemer.  
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Planer for fremtiden 
Noen av de eldre elevene har lyst til å starte et fotballag. Vi vil gjerne kunne gi dem utstyr som 
fotballdrakter, baller og kanskje støvler. Om noen av dere har kjennskap til pent brukt utstyr som kan 
gis bort, er vi svært interessert. Vi har også vurdert å bygge et klasserom for deltids-skolen og et 
annet rom som kan brukes til opplæring av barn under skolealder – en form for barnehage. Vi 
planlegger å anskaffe husker og solide lekeapparater for å utvikle motorikk og styrke hos de mindre 
barna. Dessuten vil vi gjerne ha leker, små madrasser, barnebøker på engelsk og billedbøker.  
 
 

 
 
 
 
Vi takker alle dere som gir bidrag til Bloom. 
 
 
 
Hjemmeside:   www.malawi.no 
 
 


