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Isabel og Lars Nielsen’s tur til Malawi 10 juni til 07. juli 2012 

 
Innledning 
Isabel og Lars reiste til BLOOM senteret i Malawi den 9. Juni 2012. De viktigste formål med 
turen var å følge med på boringen av en ny brønn, og å installere solpaneler og lys på 
senteret. Samtidig skulle vi ha ferie i Malawi hvis vi fikk tid til det. 
 
Vi ankom til Malawi den 10. juni etter en natt i Nairobi. I Malawi hadde vi leid en bil for vi 
måtte reise en del på turen, og vi hadde en natt på Capital Hotel i Lilongwe. Neste dag hadde 
vi avtaler om å kjøpe solpaneler og batterier, og samtidig skulle vi lære hvordan utstyret 
kunne transporteres og installeres.  
 
Før vi reiste fra Norge hadde vi fått til en solid avtale med I and K Drillers som skulle starte 
arbeidet på den nye brønn den 12. juni. Vi brukte mandag den 11. juni i Lilongwe til å skaffe 
oss de nødvendige delene som måtte til for å installere og bruke solpanelene. Etter kl. 16.00 
forlot vi Lilongwe med bilen full av utstyr. På veien fikk vi høre at mannskapet med 
boreutstyret allerede hadde reist fra Blantyre sammen med kunst-læreren mr. B. B. Maneya 
som skulle vise dem veien til senteret. Vi forstod at de ønsket å sette i gang boringen så 
snart som mulig, og de trengte vår hjelp for å bestemme plasseringen av boringen. Derfor 
ville de starte tidlig på morgenen tirsdag den 12. juni. Vi ankom hos Isabel’s familie  i Ntaja 
ved 20.00 tiden den kveld og lå over der til neste morgen. Allerede kl. 08.00 reiste vi for å 
møte boreteamet i tide på senteret. Lars ønsket å være der under hele boringen for å gi 
støtte til arbeiderne og for å kontrollere resultatet.  

 

Boring etter vann 
Vi ankom på senteret ved 9-tiden og satte 
straks i gang med arbeidet. Boringen gikk 
bra den første dagen, men neste dag traff 
boret leire med fjell under. Det er en 
vanskelig kombinasjon å arbeide i, og 
arbeidet gikk langsommere. Etter mye slit 
klarte de å bore til avtalt dybde på 41 
meter på tredje dagen. Det var mye vann 
på veien, men da de startet med å sette 
ned de ytre rørene brøt boringen sammen 

og fyltes delvis med leire. Dermed var adgangen til resten av brønnen sperret og det var ikke 
mulig å flytte rørene opp eller ned. På grunn av leiren var også perforeringene i rørene 
blokkerte. Eieren av boreselskapet, Mr. Ishmael er en fin og ærlig forretningsmann og vi 
hadde et svært godt samarbeide med ham. Han ba om et møte og fortalte at boringen ikke 
kunne brukes. Men han tilbød å gjøre jobben om igjen uten tillegg i prisen for BLOOM. Han 
måtte dra tilbake til Blantyre og Mangochi (en plass ved Malawi sjøen) for å hente rør, 
drivstoff og en spesiell type steinfylling som brukes langs med røret for å tillate vannet å 
bevege seg i boringen. Alt dette forsinket oss i flere dager og i praksis tok jobben en uke 
mere enn forventet. Dermed måtte vi bli på senteret i stedet for å dra på ferie.  
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Installasjon av solpaneler og lys 
Samtidig med boringen av brønnen, 
jobbet Lars med solpanelene og de 
tilhørende installasjoner i byggene. Her 
var det ikke lys eller strøm tidligere så alt 
var nytt. Vi måtte reise til Blantyre flere 
ganger for å kjøpe spesielle kabler og 
annet utstyr. Fordi vi hadde en uke mer 
på senteret klarte vi å installere alt 
utstyret bortsett fra noen få LED lamper 
som vi manglet. Vi fant dem ikke i Malawi, 
men vi vil bare bruke strømbesparende 
lamper så dette skal vi ordne senere. I 
tillegg til det installerte vi en omformer så 
det også er adgang til 220V spenning for 
enkelte mere tradisjonelle oppgaver.  

 
Vi hadde planlagt å ha lys bare på innsiden og utsiden av det mindre huset for å gi lys på 
gårdsplassen og til lesing på biblioteket. Men da vi så hvor bra det virket, besluttet vi å legge 
kabel og lys til kjøkken og forsamlingshus også. Damene som lager maten er på plass ved 
4.00 tiden hver dag og de koker grøt for barna i mørket. Derfor trenger de godt lys til jobben.  
Det betød at vi trengte flere materialer og en solid kabel mellom husene. Vi reiste igjen til 
Blantyre for å skaffe sakene. Deretter engasjerte vi flere lokale folk til å grave grøfter så 
kabelen kunne legges trygt i bakken. Dermed er anlegget trygt, og den dyre kabelen er godt 
beskyttet mot skader.  
 
Arbeidet gikk som planlagt, og den 23. juni 
2012 ble lysene slått på ved senteret. Den 
nærmeste plass med lys i området ligger 6 
km fra senteret så vi gjør en forskjell med 
det. Fordi vi manglet en del energi-
sparende LED lamper for å lyse opp «alt» 
måtte vi få tak i flere lamper fra Europa. 
Snart kan vi også få organisert lokale 
eksperter til å montere dem. Men alle 
ledninger til lampepunktene er lagt så det 
er trolig en forholdsvis enkel sak.  

 
 
Installasjonen av solenergi til senteret har fått det til å se mye finere 
ut spesielt om natten. Og med lys på gårdsplassen har vi også 
forbedret sikkerheten betydelig. Koordinatoren på senteret har nå til 
oppgave å lade telefoner for folk i landsbyene rundt senteret. Det 
koster 20 Kwacha pr ladning. Og Isabel brakte en elektrisk hårklipper 
som de bruker til å klippe de lokale folk for 10 Kwacha. Pengene skal 
brukes som småpenger på senteret bl.a. til kjøp av tomater, 
vedlikehold av sykler og behandling av maisen.  
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Da vi var i Blantyre på jakt etter lamper til senteret parkerte vi nær en av butikkene. En 
uvøren sjåfør rygget inn i leiebilen våres, bulket den og kjørte uten å si fra. Men vi var 
heldige for en sjåfør ved siden av dem hadde sett det hele, og han ventet til vi kom tilbake. 
Han ga oss bilnummeret og en beskrivelse av bil og sjåfør. Så måtte vi til politiet for å 
rapportere, og de tok saken og fant den skyldige etter en ukes tid. Han fikk en bot og måtte 
ta ansvaret for reparasjonen av bilen våres. Ikke dårlig, men det tok en del tid, og Isabel 
hadde mange møter og samtaler med en meget hjelpsom politi-dame som ordnet opp.  
 

Organisering av BLOOM og besøk hos de locale landsby “chiefs” 
Isabel reiste rundt og kjøpte ris, organserte daglige oppgaver og var vert for mannskapet 

som boret brønnen. Fordi 
hun er best kjent med de 
lokale forhold i landsbyen 
koordinerte hun alt og 
sikret at alle jobbet bra 
med sitt. Hun besøkte også 
lederne i landsbyene for å 
snakke om veien videre. 
Dette er en fin lokal 
tradisjon i Malawi, og man 
oppnår på den måte god 
vilje til samarbeide og 
støtte. Lederne var svært 
glade for besøkene og er 
meget takknemmelige for 
hjelpen som vi gir til 
distriktet.  

  

Besøk hos jentene på Mlatho Secondary School 
Vi besøkte også de fem BLOOM jentene 
på kostskolen. De var meget glade for å 
se oss som representanter for BLOOM. 
Vi brakte på tradisjonell måte litt mat 
og lommepenger. Enkelte av dem 
trengte tepper for sengene sine og 
Isabel ga dem det. Noen av jentene 
foreslo at de skulle gjenta skoleåret i 
«form III». Det skyldtes at overgangen 
fra de lokale skoler til kostskolen var 
meget stor, og de følte at de hadde 
vanskelig med å klare forskjellen. De 
ønsket å ha et godt grunnlag for å gjøre 
det godt i deres «O-level» eksamen. 
Det er ser ut for oss som at de kan ha 
mye rett i det. Det er utrolig godt å se 
at jentene fra BLOOM senteret kan  
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vokse og modnes på en flott måte når de får muligheten på en skikkelig skole med trygghet 
og tid til studier. Det er åpenbart en formidabel forbedring fra de forhold de har levet under 
tidligere.  
 

Det andre borehull 
Boringen av det andre hull startet 
fire dager etter vi oppga den første 
boringen, og det tok nesten 5 dager 
å gjøre jobben ferdig. Bore-teamet 
jobbet natt og dag, og selv om det 
var vanskelige forhold holdt de på til 
alle var skikkelig fornøyde.  
Lars fulgte med på hele prosessen. 
Han var med når jobben startet og 
alle hjalp hverandre så vi kunne få 
sakene til å virke skikkelig. Det viste 
seg at boringen var satt på en fin 
plass og det er mye vann til alle. 
Prisen på brønnen med alt installert 
og fungerende var 35.000 NOK.  
 

Reparasjon av gamle brønn 
Under arbeidet sluttet den gamle 
brønn å gi vann. Det var jo ikke 
overraskende for vi visste at den 
også hadde  sviktet tidligere.  
I and K Drillers foreslo at de skulle 
reparere den gamle brønnen så vi 
kunne ha vann hele tiden. Det er 
ikke mulig å bore en ny brønn uten 
vann så henting av vann ble et 
problem uansett. For 2.000 NOK 
kunne de ta jobben med å «blåse» 
røret og reparere pumpen. Vi 
diskuterte det besluttet å gjøre 
det. Brønnen var full av leire og 

sand, og etter at de hadde renset den med trykkluft fra bunnen kom det mye fersk vann inn 
igjen. Det viste seg at brønnen ikke var boret så dypt som vi hadde ventet, og derfor har den 
problemer når det er perioder med lokal tørke. Hvis brønnen hadde vært en meter dypere så 
hadde den vært mye bedre. Det var også noen skader på pumpen som kunne repareres så 
den virker bra igjen. De er en stor fordel å ha to brønner på senteret. Med mellomrom 
trenger de begge vedlikehold, og man kan håpe at en av dem alltid vil virke. 
 
Den nye boring var ferdig den 25 juni 2012.   
 
 



 
Isabel og Lars på arbeidsbesøk i BLOOM senteret, Juli 2012 Side 5 
 

Offisiell åpning av brønnen 
For å styrke den lokale deltagelse 
og vedlikeholde engasjementet, 
ønsket de lokale landsby-sjefene at 
brønnen skulle åpnes offisielt av et 
medlem av det nasjonale 
parlament («stortinget») i Malawi. 
Det lokale medlem Hon. Kwepeya 
kom for å klippe snoren torsdag 
den 5 juli, 2012. Alle de 15 «village 
chiefs» var selvsagt der, og de 
lokale folkene kom i stort antall og 
moret seg sammen.  
En journalist fra den lokale pressen 
skrev en fin artikkel i avisen.   

 
BLOOM har blitt meget godt kjent i distriktet og er til stor glede og oppmuntring for alle.  
Det var forestilling med lokale danser og BLOOM (Isabel) serverte en tradisjonell drikk kalt 
Thowba. Det ble også servert «soft drinks» til våre ærede gjester og de 15 ledere for 
landsbyene.  Det var taler som sendte dype takksigelser til de norske støttespillere som hjalp 
området med å løse store problemer med barnene. Nå kan man se mange barn og 
tenåringer som har fått lysene tilbake i livene deres.  
 
Under åpnings seremonien lurte lederne i landsbyene på om vi kunne organisere en 
barnehage. Det er flere barn i BLOOM som er under skolealder, og det er et klart behov, så 
parlamentsmedlemmet  Hon. Kwepeya ba om forslag. Da kunne han forelegge det for 
Constituency Development Fund i hans distrikt, og vi kan kanskje få lokal støtte til prosjektet.  
Saken vil bli vurdert av styret I BLOOM Norge for det er åpenbart at det er mer enn en sak 
som kan være viktige for senteret.  
 

De var så imponerte over hva 
Bloom hadde fått til på 
egenhånd for menneskene rundt 
Bloom senteret. Mr Mwambo 
som var representanten fra 
Traditional Authority var også 
tilstede sammen med Fru Kimu 
fra Sub Traditional Authority. 
Alle inkludert de lokale politikere 
var meget imponerte over at 
landsbyen ledere på egenhånd 
tok initiativ til å lage 50,000 
murstein, og BLOOM får en fin 
jobb med  å bruke dem.  
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BLOOM var i nyhetene da 
medlemet av parlamentet 
i Malawi, Hon. Kwepeya 
åpnet brønnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Takk for all hjelp og støtte til BLOOM og dermed til de 375 barn i Malawi. 
 
 
 
 
Lars reiste fra Malawi den 28 juni 
Isabel reiste til Lilongwe den 6. Juli og fortsatte til Norge den 7. Juli 
 
 
Isabel og Lars 
August, 2012 
 


