BRINGING LIFE TO THE ORPHANS OF MALAWI - Org.number: 988369268

bloom er en norsk ideell organisasjon som tilbyr mat,
beskyttelse og utdanning til foreldreløse og sårbare barn i
Malawi. Organisasjonen ble opprettet i 2005 og i Norge er alt
arbeid ulønnet. Alle midler, bortsett fra nødvendige utgifter til
regnskap og revisjon, går direkte til formålet.
I 2007 etablerte bloom et senter i Zomba-distriktet i sørlige
Malawi, og har siden hjulpet flere hundre barn. Fra juli 2012
er 375 barn fra 15 forskjellige landsbyer tilknyttet bloomsenteret.

SLIK JOBBER VI
Vi påtar oss vareopptellinger og annet arbeid, holder foredrag
og vi bruker nettverket vårt til å spre budskapet videre. Vi
selger gavekort; kortet går til gavemottaker og pengene går til
bloom.
Vi har noen faste givere, men trenger fler for å utvikle bloomsenteret videre. Ved å betale kr. 150 per måned kan du støtte
et barn og betale for mat, skole og klær. Vi trenger også
frivillige som kan hjelpe til med vareopptellinger og annet
praktisk arbeid en gang i blant.
bloom drives av et styre i Norge og en datterorganisasjon i
Malawi. bloom i Norge bygger på frivillig innsats fra faste
støttespillere og økonomisk støtte fra privat næringsliv og
enkeltpersoner.

Dette har bloom oppnådd per januar 2015:
bygget et senter for barna
etablert matforsyningsprogram
bygget to brønner og hygieniske toaletter
installert solcelleanlegg
startet bibliotek
sørger for skolegang, leksehjelp og veiledning til
barna
 startet egen ungdomsskole fra 2013-2014,
foreløpig et klasserom
 startet barnehage
 laget kjøkkenhage og startet geitehold
 dyrket ca 40 mål mais og søtpoteter







HVORFOR
o Malawi er ett av verdens fattigste land
o Gjennomsnittlig levealder er 55 år (UNICEF 2012)
o 1,3 millioner barn har mistet sine foreldre, hvorav
770 000 pga AIDS (UNICEF 2012)
Barn på landsbygda trenger hjelp. bloom ønsker ikke at de
skal forlate landsbygda for å dra til byen. Vi vil hjelpe dem der
hvor de fortsatt har venner og kjente, og vil unngå at de blir
fanget opp i slaveri, kriminalitet eller prostitusjon i storbyen.

VÅR VISJON
Vår visjon er at barn og unge på landsbygda i Malawi skal
vokse opp til frihet og trygghet. Barna skal hjelpes til å klare
seg selv, til bedre helse, utdanning og et godt liv, og bli i stand
til å bidra til utvikling av lokalsamfunnet.

Veien videre – bloom vil
o Bygge/etablere :
 Hus til barnehage
 Flere klasserom for ungdomsskolen
 Prosjekt for å sikre jenter utdanning og
motvirke overgrep
 Støtte høyere utdanning for gutter og jenter
 Et helsesenter der barna og lokalbefolkningen
kan få enkle helsetjenester i samarbeid med
lokale myndigheter
o Utvide landbruk og gårdsdrift for å gjøre bloomsenteret mest mulig selvforsynt og lære barna
praktisk landbruk
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Hender
På en trapp alene sitter hun,
som til for litt siden holdt en annen hånd i sin,
til den ble kald og ikke lenger kunne trøste.
Lammet sitter hun – men ikke hjelpeløs
De trenger henne der hjemme nå.
Eldst av fem må hun sørge for
at de blir mette noen dager.
Hun tigger, leter, jobber, ber.
Hun er åtte,
har allerede mistet mange gode hender.
De er alle borte nå.
En svært tynn liten en tilhørte lillebror.
Han ble bare noen uker.
Kanskje det er slik det skal være?
Å leke passer ikke nå,
når hun er eldstemann.
På en trapp alene tørker hun tårene.
Reiser seg og ser igjen ned på sine hender.
Er de sterke nok?
Jeg vil så gjerne få ta dem i mine.
Fylle dem med litt av overfloden i min verden,
så hun kan kjenne at det er håp,
at hun også kan ha tro på fremtiden
slik at noen av hennes drømmer også kan gå i oppfyllelse --
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