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UTBILDNING ÄR VÄGEN ut ur fattigdom, för enskilda individer såväl som för regioner och 
nationer. Det är den grundläggande tanken bakom Gundua Foundation, som bedriver 
utbildning i norra Kenya. Genom att göra det möjligt för barn att gå i skola skapas för-
utsättningar för ökad tillväxt i regionen. 

Det är nu snart tio år sedan idén till stiftelsen föddes och jag har haft glädjen att vara 
med som beskyddare för stiftelsen ända från dess början. Det har varit både inspirerande 
och lärorikt att följa dess utveckling och att se vilken skillnad ett svenskt ideellt initia-
tiv kan göra i så många barns liv. Invigningen av Gundua Secondary School 2009 är ett 
kärt minne, där glädje, förväntan och framtidstro blandades med en väldig stolthet över 
de egna lokala traditionerna.

Sedan invigningen har satsningen utvecklats till ett helt litet skolsystem. Ganska snart 
efter starten av Gundua Secondary School, som bedriver utbildning på gymnasienivå, 
stod det klart att elevernas grundkunskaper behövde förstärkas för att de skulle kunna 
tillgodogöra sig utbildningen fullt ut. Stiftelsen beslöt då att engagera sig också i utbild-
ning på grundskolenivå. Sedan dess har två primary schools i trakten inkluderats i sats-
ningen. 

Studieresultaten på Gundua Secondary School hör nu till de bästa i regionen. Över 
750 elever har gått ut ur skolan och drygt 600 utbildas just nu på grundskole- och gym-
nasienivå. Ett tiotal elever har gått vidare till högre utbildning. Andra har startat egna 
verksamheter och är nu med och utvecklar regionen.

Ett av FN:s millenniemål var att alla barn i hela världen senast 2015 skulle gå i skola 
och ha möjlighet att slutföra en grundskoleutbildning. Så blev det inte. Men utveck-
lingen har kommit en bra bit på vägen. Stora delar av Afrika har gått in i en mycket dyna-
misk utvecklingsfas och på de platser där det inte pågår krig och andra konflikter har 
skolgången och läskunnigheten ökat. 

När Gundua Foundation bildades gick mer än 45 miljoner afrikanska barn inte i sko-
lan. Och fler än 140 miljoner lämnade skolan utan att kunna läsa och skriva. I dag ser 
det mycket bättre ut. Det är en hoppingivande utveckling, där satsningen i Ex-Lewa har 
bidragit som en viktig pusselbit.

Vi har lärt oss mycket under resans gång, och står väl rustade för nästa steg. Vi är redo 
att tillsammans med nya partners etablera fler projekt för att stötta barn i andra utsatta 
områden.

H.K.H. Kronprinsessan Victoria

GUNDUA FOUNDATION verkar för att 
bidra till att läs- och skrivkunnighet 
och den allmänna kunskapsnivån i 
utvecklingsländerna förbättras, vilket 
i sin tur är förutsättningen för 
 välstånd och demokrati. Stiftelsen 
arbetar främst genom konkreta sats-
ningar på utbildning, inledningsvis i 
Afrika.

Intellecta AB är initiativtagare till 
och grundare av Gundua Foundation 
samt huvudsponsor. 
Styrelsen består av:
Beskyddare & hedersledamot: 
H.K.H. Kronprinsessan Victoria
Ordförande: Richard Ohlson
Ledamöter: Claës Dinkelspiel, Anders 
Milton, Lars Peder Hedberg, Johan 
Nordenfalk och Sophie Ahldin.

Gundua Foundations  
huvudpartners i Ex-Lewa:
 
IKEA
Ingvar Kamprad, IKEA Foundation och 
IKEA AB är huvudsponsor till Gundua 
Foundations utbildningsverksamhet. 
De generösa bidragen har lett till 
stora förbättringar på stiftelsens tre 
skolor såsom nya lokaler, renovering 
av befintliga lokaler, skolbänkar, möb-
ler, litteratur samt andra läromedel 
som behövs i undervisningen.

Apotek Hjärtat, som är den största fri-
stående apotekskedjan i Sverige, är 
delsponsor till Gundua Foundation och 
har tack vare sina insatser bidragit till 
en bättre hälsovård och levnadsstan-
dard för både barn och vuxna i 
Ex-Lewa.

Tack till INEKO AB för  
produktion, papper och tryck.

Tryck: INEKO AB, 2015. 
Form: Jesper Holmström, INEKO AB
Text: Sandra Grill
Foto: Tina Axelsson

The Gundua Foundation  
Postgiro: 90 02 16-3 
Bankgiro: 5715-1789 
www.gunduafoundation.org

Kontaktpersoner:  
Richard Ohlson. Tel: 0709-75 99 11 
E-mail: richard.ohlson@intellecta.com
Johan Bååthe. Tel: 0709-75 99 16 
E-mail: jbaathe@gmail.com
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Richard Ohlson, ordförande, och Johan Bååthe, executive director, i Gundua 
Foundation är båda stolta och glada över vad stiftelsen har åstadkommit sedan 
starten 2006. Och arbetet går vidare.
Richard Ohlson, ordförande: Vad har 
Gundua Foundation åstadkommit 
sedan starten 2006 fram till i dag?
– Jag är fantastiskt glad över att vi har bidra-
git med att kunna ge 750 elever en väldigt 
bra undervisning på en hög nivå i ett mycket 
fattigt område och att både Primary och 
Secondary School dessutom har rankats 
bland de bästa skolorna i området. 
Vi har också kunnat bidra till att både barn 
och vuxna har fått en bättre hälsa i Ex-Lewa 
och närliggande byar. Både kliniken och 
skolan har skapat en social plattform som 
har gett barnen en möjlighet att komma ut 
ur fattigdomen.

Vad har åren med Gundua Foundation 
betytt för dig personligen?
– Glädjen jag känner när jag är på plats och 
ser det som stiftelsen har åstadkommit, spe-
ciellt i skolorna, är svår att slå. 

Vad är du mest stolt över?
– Jag är mest stolt över att det projekt som vi 
startade för snart tio år sedan hjälpt så 
många människor i Ex-Lewa till en mer 
positiv syn på framtiden. Jag är också stolt 
över att vi har lyckats få in stabila och lång-
siktiga samarbetspartners och sponsorer 
som har hjälpt till att bidra till den goda 
utvecklingen för stiftelsens verksamhet. 
Och sist men inte minst är jag stolt över att 
vi har lyckats att genomföra dessa projekt i 

ett av Afrikas mest korrupta länder och att 
vi har kunnat navigera oss fram i den kor-
rupta byråkratin utan att någon gång falla 
in i traditionen. 

Vad är nästa mål för stiftelsen? 
– Vårt nästa mål för stiftelsen är att Gundua 
blir ett mönsterprojekt och en grund för lik-
nande satsningar som vi vill genomföra i 
andra delar av Kenya i Gundua Foundations 
regi. Med tanke på den snabba befolknings-
utvecklingen i Kenya så kommer det att bli 
än mer viktigt med både skolor och hälso-
vård i Kenya.

FRÅN IDÉ TILL HANDLING

Richard Ohlson, till vänster, och  
Johan Bååthe arbetar aktivt för  
fler positiva förändringar.
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Johan Bååthe, Executive Director:  
Berätta om Gundua Foundation arbete.
– Jag tycker att vi har lyckats skapa en långsiktigt hållbar föränd-
ring för utsatta barn, ungdomar och vuxna som lever och verkar på 
den kenyanska landsbygden. Vi har också på ett mer konkret plan 
möjliggjort kvalificerad skolgång för elever som annars haft svårt 
att slutföra grundskolan genom Gundua Secondary och Gundua 
Primary School. Vi har också förbättrat förutsättningarna för god 
vård och bättre hälsa genom arbetet på Gundua Health Centre, där 
vi hjälpt över 100 barn till världen. Det känns bra, inte minst att vårt 
arbete gett så påtaglig, konkret nytta. Det känns också bra att vi har 
åstadkommit detta genom att arbeta småskaligt, ha full kontroll på 
projektet, med ett djupt engagemang, både i Kenya och i Sverige. 

Vad betydde de månader som du och 
din familj tillbringade i Ex-Lewa för er?
– Vi tillbringade åtta månader i Kenya där jag var verksamhetsan-
svarig för skola och vårdcentral. Det innebar en hel del arbete med 
att få processer och strukturer på plats för att få framförallt Gundua 
Health Centre att fungera på ett bra sätt. För mig var det enormt 
inspirerande att få arbeta tillsammans med lokalbefolkningen och 
vår personal, där det blev väldigt tydligt vad som skapade verkligt 
värde och hur viktigt vårt arbete och engagemang verkligen var och 
fortsatt är. Klimat, kultur, språk, natur och människor är väldigt 
annorlunda än i Sverige, och inte minst för barnen var det en spän-
nande tillvaro. En del av våra hjärtan blev kvar i Kenya för alltid.

Hur kan vi skapa förståelse och engagemang för stiftelsens 
arbete med tanke på den flyktingvåg som råder i Europa och 
som vi i Sverige i allra högsta grad är påverkade av?
– Den flyktingvåg som råder i Europa kommer troligen fortgå över 
lång tid. Det är en utmaning för alla att kunna bistå och stötta de 
som söker skydd i andra länder. Samtidigt vet vi på stiftelsen att 
befolkningen i Ex-Lewa fortsatt kommer ha stora behov att förändra 
sin tillvaro och successivt förflytta sig i sin utveckling. Tillgång till 
utbildning och hälsovård är oerhört centralt för att det ska kunna 
ske och det är där Stiftelsen Gundua har sitt långsiktiga engage-
mang där vi bjuder in fler att stödja vår verksamhet.

Vad är ditt nästa mål för stiftelsen?
– Mitt nästa mål för stiftelsen är att vi ska fortsätta arbeta vidare 
med engagemanget i Ex-Lewa tillsammans med våra fina sponso-
rer och donationspartner.Vi håller också på att titta efter andra pro-
jekt där vi kan tillvarata våra erfarenheter och därmed kunna hjälpa 
än fler än idag. n

 

 Richard Ohlson och Johan Bååthe med Brenda Matete, chefs-
sjuksköterska på Gundua Health Centre, samlade invånarna i 
Ex-Lewa till information, sång och dans i september 2015.
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PÅ GUNDUA HEALTH Centre träffar Gundua 
Magasin Margareta Parén, tandläkare från 
Rotarys Läkarbank, till vardags pensionär 
med ett förflutet som tandläkare med egen 
praktik i Göteborg. Margareta Parén är på 
kliniken i sexveckorsperioder och är på plats 
för tredje gången sedan januari 2014.  
Margareta har tidigare varit stationerad på 
andra orter i Kenya, men när hon fick reda 
på att Gundua Foundation startat en klinik 
i Ex-Lewa blev hon nyfiken och åkte hit. 

– Jag älskar mitt arbete och det känns bra att 
vara behövd även om jag är pensionerad. Det 
ger mig så mycket att få vara här på plats och 
jag hoppas att min närvaro ska ge något till det 
kenyanska folket, säger Margareta Parén.

Margareta planerar att fortsätta som 
volontär så länge som hon får enligt bestäm-
melserna för Rotarys Läkarbank, som har 
en åldersgräns på 75 år för de läkare och tand-
läkare som vill tjänstgöra på frivillig basis. 

– Det gäller att ta tillvara på livet och jag 
har fått min andra chans. Jag kommer defi-
nitivt att komma tillbaka så ofta jag kan, 
berättar Margareta Parén.

Förebyggande tandvård i Kenya är på en 
helt annan nivå än i Sverige. Att kallas till 
årliga kontroller existerar över huvud taget 
inte och som tandvårdspatient i Kenya får 
man många gånger nöja sig med att få hjälp 
endast vid akuta fall, om ens det. 

– De vanligaste behandlingarna är att vi 
drar ut tänder på grund av grava kariesska-
dor, berättar Margareta Parén, som arbetar 
både ute på fält och på kliniken tillsammans 
med assistenterna Lois Muthoni och Jane 
Kairuthi.

Till kliniken kommer patienter med 
akuta behov som tandutdragning och att få 
en tand eller fler lagade. Margareta är 
mycket noga med att bedöva sina patienter 
så att de inte ska behöva ha ont och vara 
rädda. När Margareta och hennes assistent 
från Gundua Health Centre arbetar ute på 
fältet så screenar de barnens tänder och 
skickar sedan de barn som behöver hjälp till 
kliniken för vidare behandling. En vanlig 
åtgärd är att rätta till fel på bettet på grund 
av att mjölktänderna ofta sitter kvar när de 
permanenta tänderna kommer.

– Det är en stor skillnad på barnens tän-
der i de olika områden i Kenya som jag har 
arbetat i. Här i Ex-Lewa med omnejd har 
barnen ganska fina tänder och det förebyg-
gande arbete som vi har gjort på två och ett 
halvt år har gjort en stor skillnad, berättar 
Margareta Parén. 

Tyvärr börjar många av barnens tänder bli 
sämre eftersom läsk, chips och godis har 
gjort sitt intåg även på landsbygden i Kenya 
och det är bara ett fåtal barn som borstar 
sina tänder eftersom få har råd med tand-
borste och tandkräm. 

– Jag önskar att vi skulle kunna hitta ett 
sätt att skänka tandborstar och tandkräm 
till barnen i Ex-Lewa. De flesta barnen har 
bra grundtänder så det gäller att de får fort-
sätta att ha det. Jag är imponerad över hur 
många barn det är som har tagit vår infor-
mation om vikten av en god tandhygien till 
sig och detta på bara två och ett halvt år, 
säger Margareta Parén som är stolt över att 
hennes arbete bidrar till att göra stor skill-
nad för barn och ungdomar i Kenya. n

I Ex-Lewa med omnejd har barnen relativt fina tänder och det förebyggande arbete som man 
har gjort på Gundua Health Centre sedan två och ett halvt år har gett positivt resultat. 
Margareta Parén, tandläkare från Rotarys Läkarbank, är en av eldsjälarna.

”DET KÄNNS 
BRA ATT VARA BEHÖVD”

Margareta Parén screenar tänder på eleverna  
i  årskurs åtta i Gundua Primary School.
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Med sitt finansiella stöd kombinerat med rådgivning och utbildning har huvudsponsorn Apotek 
Hjärtat spelat en avgörande roll för uppbyggnaden av Gundua Health Centre. Och arbetet 
fortsätter nu med utveckling och kvalitetssäkring av verksamheten. 
– ATT TA ett utökat samhällsansvar är en 
självklarhet för oss på Apotek Hjärtat. Valet 
att kanalisera en del av detta ansvar i Gun-
dua Health Centre grundar sig i att det är 
ett avgränsat projekt där vi konkret kan följa 
effekterna av det vi bidrar med, oavsett om 
det är finansiella medel eller utbildning och 
rådgivning på plats. Kopplingen till vår 
kärnverksamhet och plats i vårdkedjan gör 
också vårt engagemang relevant för både 
medarbetare och kunder, säger Jonas  
Mjöback, kommunikationsansvarig vid 
Apotek Hjärtat.

När Apotek Hjärtat 2010 tog beslutet att 
gå in som huvudsponsor vid Gundua Health 
Centre var kliniken ännu inte byggd. Men 
med starkt bistånd av Apotek Hjärtats 

finansiella sponsring på en halv miljon kro-
nor under de kommande tre åren kunde 
bygget av kliniken färdigställas och verk-
samheten dra igång. 

– I ett första skede handlade arbetet om 
att stötta uppbyggnaden av kliniken för att 
sedan inriktas på att utveckla den fortsatta 
verksamheten. Viktigt att understryka är att 
vi inte ansvarar för den dagliga driften, utan 
det gör den lokala organisationen och vård-
personalen på plats. Vår roll är att arbeta för 
att säkerställa kvaliteten vid kliniken och 
det gör vi genom ett fortsatt finansiellt stöd 
tillsammans med olika insatser för att öka 
kompetensen, säger Jonas Mjöback. 

Varje år erbjuds fem av Apotek Hjärtats 
medarbetare att i olika omgångar resa ner 

till Kenya för att på plats bistå med sina 
kunskaper. Det handlar till stor del om att 
utbilda klinikens vårdpersonal men även om 
att sprida hälsoinformation till lokalbefolk-
ningen. Bland annat har medarbetarna 
samlat eleverna från Gundua Secondary 
School för sexualupplysning som en insats 
för att minska antalet tonårsgraviditeter i 
området.  

Därtill är många medarbetare månadsgi-
vare och apotekskedjans årliga julklapp till 
medarbetarna, som under åren gått till kli-
niken, har bland annat resulterat i att en 
transport kunnat köpas in till verksamhe-
ten. Ett par gånger om året drar man också 
igång insamlingskampanjer inriktade mot 
kunderna, som bland annat erbjuds att 

HJÄRTLIGA INSATSER
Jane Kairuthi, farmaceupt på  

vårdcentralens apotek.
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sponsra ett specifikt projekt med sina intjä-
nade bonuspoäng. Bidragen har hittills 
exempelvis täckt vaccinering av skolbarn i 
Ex-Leva och borrandet av en brunn för rent 
vatten, vilket i sig är en viktig förutsättning 
för att förbättra hälsan i området. 

Slutligen framhåller Jonas Mjöback ytter-
ligare en central del för engagemanget, spe-
ciellt som det sker i en annan del av världen:

– Att det finns en garanti för att pengarna 
som skänks oavkortat går till verksamheten. 
I Gundua Foundations fall finns inga mel-
lanhänder och en förutsättning för detta är 
att ha eldsjälar med hög integritet på plats, 
vilket vi har via stiftelsen. n

HJÄRTLIGA INSATSER

Vårt engagemang i Gundua Health Centre grundar sig i att det är en 
verksamhet som har en tydlig koppling till vår verksamhet och våra 
medarbetares kompetens. Därtill att vi konkret kan se hur våra sats-
ningar i tid och pengar kommer till konkret nytta. Det är ett långsiktigt 
engagemang och arbete med det viktiga syftet – att bidra till att höja 
levnadsstandarden för invånarna i och kring Ex-Lewa.
Anders Nyberg, vd på Apotek Hjärtat

Anders Nyberg, vd Apotek Hjärtat
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En av deltagarna på vårdcentralens  
informationsdag i september 2015.
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I november 2011 invigdes Gundua Health Centre i närvaro av bland andra den svenska 
ambassadören och vårdcentralens huvudsponsor Apotek Hjärtat. Ambitionen var att 
etablera en vårdcentral med såväl förebyggande hälsovård, utbildning och informations-
arbete som högkvalitativ vård och behandling av patienter.
UTMANINGARNA HAR VARIT många. Gundua 
Health Centre ligger i ett fattigt jordbruks-
område där lokalbefolkningen inte alltid har 
råd att få ordentlig vård. Det finns alterna-
tiva lokala kliniker där man kan bli under-
sökt och få diverse medicin utskriven på 
bara några minuter. Kunskapsnivån är gene-
rellt låg, likaså förståelsen för vad som gör 
att man blir sjuk, möjligheter till egenvård 
och hur man själv kan förebygga att bli sjuk. 
Det råder också ett visst tvivel över att man 
inte får rätt hjälp hos Gundua Health Cen-
tre, då lokalbefolkningen har en stor över-
tro på olika medicineringar, vilket Gundua 
Health Centre erbjuder patienterna bara när 
de verkligen behöver det.

Fyra år efter invigningen av kliniken kan 
Gundua Foundation titta tillbaka på en 
spännande utveckling för vårdcentralen.  
Inledningsvis handlade det mycket om att 
få rutiner och processer på plats; att driva en 
vårdcentral i Kenya är ett ansvarsfullt upp-

drag som ställer krav på medarbetare och på 
sättet att arbeta. Därefter har stiftelsen hela 
tiden arbetat med att förbättra verksamhe-
ten och framförallt att informera och utbilda 
lokalbefolkningen kring vård och hälsa.

Ett viktigt inslag i den långsiktiga verk-
samhetsutvecklingen har varit de återkom-
mande besöken av våra sponsorer, där inte 
minst personal från Apotek Hjärtat har varit 
väldigt engagerade i att bistå med utbild-
ningar och förbättringsåtgärder. För perso-
nalen på Gundua Health Centre har besö-
ken betytt mycket och blivit en sporre att 
hela tiden förbättra sig till nästa besök från 
Apotek Hjärtat. 

Samarbetet med Rotary Läkarbank har 
också varit betydelsefullt för vårdcentralen.  
Att ha löpande tillgång till läkare och tand-
läkare har stärkt vår närvaro i lokalsamhäl-
let, där läkare haft Gundua Health Centre 
som bas och åkt ut i otillgängliga områden 
och behandlat patienter. Arbetet har dels 

handlat om att ta hand om akut sjuka 
patienter i fält och dels fokuserat på mer 
förebyggande och behandling av patienter 
med kroniska sjukdomar, som astma och 
diabetes. Ett viktigt arbete där det handlat 
om att praktiskt berätta, visa och öva med 
lokalbefolkningen vad det innebär att leva 
med en kronisk sjukdom och hur man ska 
sköta sin egen behandling.

Tandläkarna har samtidigt undersökt och 
behandlat barn och vuxna i hela distriktet 
med hjälp av Gundua Health Centres 
mobila klinik med imponerande resultat. 
Först och främst i flertalet skolor i närom-
rådet, där över 16 000 barn har undersökts 
och 2 000 barn har behandlats och nu åter-
kommande går på uppföljningar. Men även 
många hundra vuxna patienter har behand-
lats och tandläkarna har blivit mycket upp-
skattade bland lokalbefolkningen.

GUNDUA HEALTH CENTRE
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INFORMATIONS-, UTBILDNINGS- OCH VÅRDINSATSER 

Vaccinering av barn 
Ett av de viktiga program som genomförts under flera år med stöd 
från våra sponsorer är vaccinationer av barn under fem år. Gundua 
Health Centre följer de nationella vaccinationsprogrammen och 
genomför löpande informationskampanjer kring detta för att förmå 
föräldrarna att vaccinera sina barn. Många kommer nu på återkom-
mande uppföljning med sina barn och vårdcentralen har vaccinerat 
nästan 2 500 barn upp till fem års ålder sedan starten 2011. 

Familjeplanering och HIV
Ett område som Gundua Health Centre arbetat mycket med är 
familjeplanering. Bristen på kunskap om familjeplanering är ett 
problem i Ex Lewa-området som i många andra fattiga områden 
runt om i världen; både vad gäller planering av antalet barn som man 
kan försörja, spridning av könssjukdomar och allmän okunskap om 
hur man skyddar sig vid sexuellt umgänge. Varje månad genomförs 
flera informationsmöten på vårdcentralen eller ute i lokalsamhäl-
lena av våra erfarna sköterskor. Vårdcentralen har genomfört flera 
kampanjer riktade mot kvinnor där de erbjuds gratis preventivme-
del i form av implantat. Självklart finns full tillgång till exempelvis 
kondomer på vårdcentralen. Vad gäller HIV utför Gundua Health 
Centre dagligen tester på patienter och har även återkommande 
HIV-informationsdagar ute i lokalsamhällena. HIV är fortfarande 
ett ämne som är väldigt känsligt och befolkningen har ofta svårt att 
acceptera sjukdomen och är ovilliga att testa sig. 

Flickors och unga kvinnors rättigheter 
Ett arbete som pågår är att leda samtal med flickor på gymnasie-
skolorna i området kring deras rättigheter och inte minst rätten till 
sin egen kropp. Ett antal flickor slutar skolan varje år för att de blir 

med barn och många debuterar tyvärr sexuellt i samband med våld. 
Det finns i dag sällan några naturliga möjligheter för flickorna att 
få stöd eller möjlighet att prata öppet om sina erfarenheter, vare sig 
i skolan eller i hemmen. Dessa möten är därför viktiga möten som 
leds av våra erfarna medarbetare på vårdcentralen.

Basalhygien och egenvård 
Gundua Health Centre ligger i ett fattigt och ofta smutsigt jord-
brukssamhälle, där både människor och djur vanligtvis bor i trånga, 
rökiga, mörka skjul utan tillgång till toaletter eller rent vatten. Kun-
skapsnivån är låg vad gäller vikten att sköta sin basala hygien för att 
minska risken för bland annat mag- och tarmsjukdomar. Varje 
månad genomförs flera utbildningar för den vuxna lokalbefolk-
ningen kring basalhygien och egenvård. Vårdcentralen har också 
under lång tid genomfört återkommande praktiska utbildningar i 
hur och varför man tvättar händer för alla skolelever i området så 
att eleverna kan förmedla denna kunskap vidare till föräldrar och 
anhöriga. 

Aktivt arbete med gravida kvinnor och nyfödda barn
På Gundua Health Centre finns en enkel men väl fungerande för-
lossningsavdelning med tillhörande mödra- och barnavård. Barna-
dödligheten är fortsatt hög i området, likaså andelen kvinnor som 
dör i samband med förlossningar. Ett av skälen är att kvinnor tra-
ditionellt föder barnen i hemmet, som ofta är både smutsigt och 
mörkt, utan hjälp av utbildade barnmorskor. Gundua Health Cen-
tre har arbetat mycket med olika informationsinsatser och utbild-
ningar av kvinnorna i området. Vårdcentralen förklarar och lär ut 
hur viktigt det är att låta personalen på Gundua Health Centre följa 
graviditeten inför och efter förlossningen för att se att både mam-
man och barnet mår bra. Arbetet ger resultat och idag har 175 barn 
kommit till världen på Gundua Health Centre och fler kvinnor har 
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Personalen på Gundua Health Centre.

Purity Kaguura, laboratorieassistent.
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börjat gå på kontroller före förlossningen och även på uppföljning 
efter att barnet fötts. 

Allt fler patienter till Gundua Health Centre
Vårdcentralen, som har en god kapacitet och kvalificerad personal, 
har sedan starten arbetat aktivt för att få upp antalet patientbesök 
och har på fyra år haft över 20 000 patienter. Första verksamhets-
året 2012 sökte totalt 4 500 patienter hjälp på vårdcentralen och anta-
let patienter har sedan dess ökat successivt. Arbetet handlar mycket 
om att bygga ett förtroende hos lokalbefolkningen och att få dem 
att förstå att de får kvalificerad vård på Gundua Health Centre i 
jämförelse med andra vårdalternativ i området. 

ANTAL PATIENTBESÖK

Resultat som talar för sig själv
Långsiktig förändring tar tid och rimmar inte alltid med de krav på 
snabba resultat som ofta återfinns idag. Tilliten hos våra huvudspon-
sorer har varit central för att kunna utveckla Gundua Health Cen-
tre i den takt som fungerar i den lokala miljön. Och vårdcentralen 
har uppnått goda konkreta resultat, där stiftelsen samtidigt har 
byggt en verksamhet som ska fungera på längre sikt. Över 20 000 
patientbesök, 16 500 genomförda labbtester, 175 förlösta barn,  
1 100 HIV-test, 2 500 vaccinationer av barn och hundratals utbild-
ningsinsatser. Siffrorna säger en sak men det handlar egentligen om 
att barn och ungdomar på alla skolor i hela området har fått lära sig 
vikten av egenvård och att de har fått hjälp med att undersöka och 
behandla sina tänder för första gången i sina liv. Arbetet handlar 
fortsatt om att skolflickor har fått möjlighet att förstå sina rättighe-
ter och att de har stärkts i sin självkänsla liksom att skolpojkar har 
fått utbildning i att de behöver respektera flickornas rättigheter. 
Familjeplanering, både i form av information och att vårdcentralen 
har delat ut skydd, har förbättrat förutsättningarna för många famil-
jer. Färre barn föds i hemmet med alla de risker det innebär för bar-
net och mamman och fler barn går på regelbundna uppföljningar 
och vaccineras. Vuxna och barn med kroniska sjukdomar har fått 
hjälp att förstå hur de ska sköta sig själva. Listan kan göras lång och 
arbetet fortskrider med att stötta lokalbefolkningen i Ex-Lewa i 
norra Kenya. Och det finns mycket kvar att göra.

Johan Bååthe, Executive Director, Gundua Foundation2012
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Lois Muthoni, tandläkarassistent.

I labbet.

Winnie Nkatha, 20 år, blev mamma för andra gången till ett 
gossebarn den 25 september 2015 vid niotiden på morgonen.
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Peter Kiogora, elev på Gundua Secondary School, gick vidare till regionfinalen i matematik-
tävlingen i Mero County och kom på tredje plats i konkurrens med över sexhundra andra 
studenter. I den stora nationella finalen i Nairobi, i oktober 2015, placerade sig Peter på 
sjuttionde plats av hundra deltagare. Och konkurrensen var benhård. 
PETER KIOGORA, 21 år, lever ensam med sin 
bror Daniel, 23 år, i den lilla byn Mijikenda 
i närheten av Ex-Lewa, sedan ett år tillbaka. 
Efter en ekonomisk kris i familjen som 
resulterade i att familjens bostad beslagtogs 
av banken och revs, separerade föräldrarna 
och flyttade från byn till olika håll. Båda 
föräldrarna är arbetslösa och pojkarna är 
mycket sorgsna över att inte få vara nära 
dem, men håller kontakt med sin mamma 
som bor drygt 6 mil bort i Meru Town per 
telefon. Pappan, som nu bor med pojkarnas 
farföräldrar några mil bort, har de nästan 
förlorat kontakten med.  

Bröderna Kiogora är födda i den lilla byn 
som de fortfarande lever i. Peter gick ut Pri-
mary School i närheten av Mogumone och 
lämnade skolan med ganska låga betyg men 
bytte sedan till Gundua Secondary School 
där hans studieresultat har skjutit i höjden, 

framför allt i matematik som är hans favo-
ritämne. 

– Peter är en naturbegåvning i matematik 
och är till stor hjälp för andra studenter, 
berättar Jane Muriira, rektor på Gundua 
Secondary School. 

En skoldag startar runt fem på morgonen 
hemma i det lilla träskjulet som Peter och 
Daniel har byggt själva. I bostaden finns 
varken el eller vatten. Inte heller toalett. 
Bröderna har inte råd med frukost men 
dricker te tillsammans innan de går åt var-
sitt håll. Peter till skolan, en promenad på 
30–40 minuter. Daniel till sitt arbete på 
Kisima Farm, några kilometer bort, där han 
arbetar med trädvård och skogsbruk. 
Daniel, som gick ut Secondary School för 
några år sedan, sköter det gemensamma 
hushållet och den lilla odling som bröderna 
har utanför sin bostad. När Gundua Maga-

sin besöker Peter och Daniel i slutet av sep-
tember 2015 visar de stolt upp sin potatisod-
ling som de lyckas hålla vid liv trots torkan.  
Dagarna är långa och om Peter orkar gå till-
baka till brödernas bostad så är han hemma 
först halv elva, elva på kvällen eftersom han 
stannar kvar i skolan för att läsa sina läxor 
då de inte har elektricitet i hemmet.

UNGEFÄR TVÅ KVÄLLAR i veckan bor Peter i 
samhället Ex-Lewa Market, som ligger i 
närheten av skolan, för att orka med sina 
studier och för att slippa gå den långa vägen 
fram och tillbaka till skolan sex dagar i 
veckan. Trots att Peter egentligen inte har 
råd så hyr han ett litet rum som i princip 
bara rymmer en säng. Rummet har varken 
el eller vatten så där kan han inte heller läsa 
läxor eller laga mat. De nätter som Peter bor 
i sitt rum i Ex-Lewa så äter han därför bara 

”MINA STUDIER HAR 
TAGIT MIG DIT JAG ÄR”

Peter och hans bror Daniel i det enkla träskjul 
som de bor i utanför samhället Ex-Lewa.

 
Gundua Secondary School.
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”MINA STUDIER HAR 
TAGIT MIG DIT JAG ÄR”
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en gång per dag och det är lunchen som serveras i sko-
lan klockan 12.00.

Peter är en mycket ambitiös student och lägger ner 
större delen av sin vakna tid på skolan och att studera. 
Men han hjälper också sina skolkamrater att plugga 
matte. Peters dröm är att få ett stipendium från Gun-
dua Foundation för att kunna studera vidare på ett av 
universiteten i Nairobi där han vill utbilda sig till civil-
ingenjör.  Lyckas Peter så har han sju års studier fram-
för sig och det är mycket dyrt och hårt att leva i Nairobi 

så han är därför helt och hållet beroende av att få ett sti-
pendium.

– Jag vill bli byggnadsingenjör och arbeta med att 
bygga bra bostäder och skapa bättre omständigheter och 
levnadsstandard för mitt folk, säger Peter som är över-
tygad om att det enda rätta är att dela med sig av sin 
framgång till sitt samhälle och sina medmänniskor.

– Att hitta ett arbete i Kenya är mycket svårt och jag 
drömmer därför om att starta min egen verksamhet för 
att också kunna ge arbete åt andra, berättar Peter. n
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Gundua Foundation har lyckats genomföra 
flera förändringar bara det senaste året. Från 
stora förbättringar i skolorna till att borra en 
brunn som ska förse invånarna i Ex–Lewa 
Market med färskt dricksvatten inom en snar 
framtid.
GUNDUA FOUNDATION ÄR Intellectas långsik-
tiga engagemang för att hjälpa främst fat-
tiga barn och ungdomar i Kenya att få bättre 
utbildning och hälsa.  

Stiftelsen startades 2007 när vi beslöt oss 
för att samla alla våra gåvoinsatser till en 
enda för att möjliggöra konkreta och mät-
bara hjälpinsatser. Sedan dess har vi arbetat 
för att ge speciellt barn och ungdomar bättre 
livskvalitet genom utbildning och läkarvård 
i en mycket fattig del av norra Kenya.

I dag har vi fler elever i Gundua Primary 
och Gundua Secondary-skolorna än an-
ställda i Intellecta-koncernen. Våra skolor 
tar emot fler än 600 elever och är nu bland 
de bästa i regionen. Hälsokliniken, Gundua 
Health Centre, som sponsras av Apotek 
Hjärtat, är även den en del av stiftelsens 
långsiktiga satsning för att öka levnadsstan-
darden för de cirka 10 000 personer som bor 
och lever i samhället Ex-Lewa.

Långsiktighet är ett nyckelord för oss och 
Intellecta agerar för att kunna göra verklig 
skillnad. Gundua Foundation ligger oss väl-
digt varmt om hjärtat och är inte ”bara” ett 
CSR-projekt. Många medarbetare skänker 
både pengar och tid till Gundua och varje 
år erbjuder vi också några av våra medarbe-
tare möjligheten att besöka stiftelsen på 

plats i Kenya och se arbetet som pågår. Vi 
donerar också datorer, cyklar, böcker och 
andra föremål som är till nytta i det dagliga 
skolarbetet.

Det som skiljer Gundua Foundation från 
andra ideella organisationer är att vår stif-
telse har ett minimum av administrativa 
uppgifter och omkostnader vilket innebär 
att bidragen går direkt till dem som behö-
ver resurserna mest – barn och ungdomar i 
Ex-Lewa. Tack vare att vi inte har några 
mellanhänder kan vi säkerställa att våra 
donationer och bidrag kan ge verklig effekt. 
Låt mig berätta om några av de saker vi har 
genomfört bara det senaste året:
• Primary School i Ex-Lewa blev Gundua  
 Primary School och är nu en officiell 
  Gundua-skola. Skolan blev utsedd till 
 Bästa Skola i Buuri-distriktet 2015. 
• På Gundua Secondary School har ett 
  flertal förbättringar genomförts: En ny 
 rektor är anställd, nya datorer är på plats 
  och vi har byggt en basketbollplan intill 
 skolan som fortsätter att vara bland de tre 
  bästa skolorna i området. 
• Stiftelsen har skickat sju toppstudenter 
  vidare till högre universitetsutbildningar 
  med hjälp av bidrag från Gundua Foun- 
 dations stipendier. 

• Gunduas Hälsoklinik, Gundua Health 
  Centre, erbjuder både förebyggande och 
  akut sjukvård. Under 2014 förlöste vi 55 
 barn, tog emot 5 500 patienter, behand- 
 lade 1 100 tandvårdspatienter, genom- 
 förde 260 HIV-undersökningar och höll 
  180 familjeplaneringsmöten.
• Tack vare en generös donation av  
 Apotek Hjärtat har vi kunnat borra en 
  brunn som ska förse både skolan och  
 samhället Ex-Lewa med färskt dricks- 
 vatten. 
• Tack vare ännu en generös donation av 
 Ikea har vi också kunnat bygga nya klass- 
 rum både på Gundua Primary School 
  och på grannskolan Ndurumuru Pri- 
 mary School.

JAG ÄR MYCKET tacksam för våra medspon-
sorers, Apotek Hjärtat och Ikea, generösa 
donationer och starka engagemang i Stiftel-
sen Gundua. Tillsammans har vi stora möj-
ligheter att göra ännu mer för barnen och 
ungdomarna i regionen.  

 

Yann Blandy
VD och koncernchef Intellecta AB (publ)

”VI GÖR 
SKILLNAD 
PÅ RIKTIGT.”
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Emily Mwendwa, 13 år, har möjligheten att gå i skolan vilket inte är en självklarhet i 
dagens Kenya. Emilys mål är att få ett stipendium från Gundua Foundation efter 
Secondary School så att hon kan studera vidare till läkare på universitet. 
EMILY MWENDWA ÄR elev i åttonde klass i 
Gundua Primary School. Favoritämnet är 
biologi och Emilys största dröm är att bli 
läkare.

– Jag vill bli läkare för att många i mitt 
land, både i byarna och i städerna, lider av 
sjukdomar som jag vill hjälpa till att bota. 
Jag har fått hjälp med att dra ut en tand som 
gjorde ont på Gundua Health Centre och 
har själv fått uppleva hur positivt det är att 
få vård, berättar Emily.  

Emily bor i det lilla samhället Ex-Lewa 
Market med sin mamma och tre syskon. I 
veckorna jobbar Emilys pappa i Nanuyki, 
som ligger några mil bort, och bor därför 
bara med familjen på helgerna. Familjen 
lever under knappa förhållanden utan fung-
erande el och rinnande vatten. Vattnet häm-
tar man i vattencisternen mitt i byn. Famil-
jens hem är ett litet plåtskjul på cirka tio 
kvadratmeter där sex personer äter, umgås 

och sover. Mamman arbetar deltid för att 
ekonomin ska kunna gå ihop. 

Dagarna börjar vid sju då Emily går upp 
för att klä på sig, äta frukost och gå till sko-
lan som ligger några hundra meter bort. 
Emily är mycket noga med att lyckas i sko-
lan och när hon kommer hem från skolan 
vid femtiden på kvällen så fortsätter hon 
därför att studera tre till fyra timmar innan 
hon går och lägger sig.

 – På den lilla fritid som jag har tycker jag 
om att läsa böcker, gärna noveller, och 
ibland på söndagarna spelar jag fotboll med 
mina kamrater, berättar Emily som trivs 
väldigt bra i skolan och är mycket tacksam 
över att hon har möjligheten att studera. 
Många av hennes jämnåriga flickor tvingas 
att avbryta sina studier för att istället hjälpa 
till där hemma, ofta med att passa de yngre 
barnen i familjen då flickorna uppfostras 
med att ta ett större ansvar för hemmet än 

pojkarna. Många flickor slutar också skolan 
på grund av att de blir gravida redan i ung 
ålder från 12–18 års ålder. De flickor som 
verkligen får chansen och möjligheten att 
gå i skolan är mycket motiverade och har en 
stark vilja att verkligen klara av sin skolgång 
för att komma vidare till yrkeslivet. Och 
flickorna uppnår därför bättre studieresul-
tat i större utsträckning än pojkarna. 

Emily har turen att ha föräldrar som ser 
möjligheter för sina barn att gå i skolan.

– Mina föräldrar säger att skolan är bra 
för oss och att vi kommer att få ut så mycket 
mer av våra liv om vi studerar.  Och min 
stora dröm är att få ett stipendium från 
Gundua Foundation så att jag kan studera 
vidare till läkare vid ett universitet i  
Nairobi. n 

”MIN STORA DRÖM 
ÄR ATT BLI LÄKARE”
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Douglas Miguna Kithure gick ut Gundua Secondary School med tre raka A och är där-
med skolans absoluta toppstudent sedan starten 2007. Douglas betyg gjorde honom till en 
självklar stipendiat för Gundua Foundation, och sedan en tid tillbaka studerar Douglas 
på Masinde Muliro University of Science and Technology.
NÄR GUNDUA MAGASIN träffar studenten 
Douglas Miguna Kithure i slutet av sep-
tember är flertalet universitet i Kenya 
stängda på grund av att de inte uppfyller 
kraven på implementeringen av den nya  
eller snarare nygamla standarden för uni-
versitetsutbildningar enligt Commission for 
University Education (CUE). Ett problem 
som mer eller mindre har pågått sedan den 
nya författningen för Kenya antogs 2010. 
Meningen var att den nya författningen 
skulle ge ökade rättigheter för Kenyas 
befolkning, verka för decentralisering av 
makten samt reformera den offentliga sek-
torn. Men förändringarna dröjer och många 
komplicerade problem återstår i stora delar 
av det kenyanska samhället, inte minst i 
utbildningsväsendet.

Douglas är hemma sedan april då han 
gick på ledighet och trodde att en ny termin 
skulle börja igen i juli månad. När Gundua 
Magasin besöker Ex–Lewa i september 2015 
är konflikten ännu inte löst och Douglas 
börjar bli rejält otålig trots att han har fullt 
upp med att hjälpa sin far på gården hemma 
utanför Ex-Lewa där familjen odlar bland 
annat potatis och tomater. Douglas längtar 
tillbaka till sina studier och börjar förlora 
hoppet. 

– Jag tappar fokus ibland, och hoppas på 
att snart få återgå till mina studier så att jag 
kan avsluta dem för att kunna hjälpa min 
familj och ge tillbaka till mitt samhälle 
hemma i Ex-Lewa. Jag kan arbeta var som 
helst i Kenya, men mitt hjärta är här hemma 
i Ex-Lewa som alla förresten kallar för 

Gundua nu för tiden, berättar Douglas. 
Douglas, som är 20 år, studerar sedan ett 

år tillbaka på Masinde Muliro University of 
Science and Technology i Kakamega, som 
ligger cirka 40 mil från Ex-Lewa. Douglas 
gick ut Gundua Secondary School med tre 
raka A och är därmed skolans absoluta topp-
student sedan starten 2007 vilket gjorde 
Douglas till en självklar stipendiat för Gun-
dua Foundation. 

– Lärarna på Gundua Secondary School 
är underbara! De motiverade och inspire-
rade mig verkligen att förbättra mina betyg 
och sedan gå vidare till universitet. Jag är 
mycket tacksam för skolorna som Gundua 
Foundation har grundat och att just jag fick 
ett stipendium och chansen att gå vidare, 
berättar Douglas.

DOUGLAS, SOM ÄR född och uppvuxen strax 
utanför Ex-Lewa, har blivit uppmuntrad att 
gå i skolan av sina föräldrar under hela sin 
uppväxt. Hans äldre syster är snart klar med 
sin lärarutbildning i Nairobi där hon stude-
rar för att bli lärare i swahili och historia. 
Douglas yngre syster går i Primary School i 
byn som familjen bor i. Enligt Douglas är 
kunskap och utbildning det enda sättet för 
den kenyanska befolkningen att bli starkare 
och han är frustrerad över skolornas och 
universitetens situation i landet.

– Skolor och universitet har lidit av de 
politiska problemen ända sedan befrielsen 
av Kenya 1952. Ett problem som inte verkar 
gå över, se bara på den pågående lärarstrej-
ken där hundratusentals barn är drabbade 

sedan en månad tillbaka (sedan slutet av 
augusti 2015, reds anmärkning). Och även 
min utbildning är utsatt sedan flera år då 
regeringen ännu inte har lyckats skapa en 
hållbar struktur och standarder för vissa 
universitetsutbildningar, säger Douglas.

Att bli ingenjör i någon form har varit 
Douglas dröm ända sedan han var liten och 
efter ett års studier på universitetet har han 
bestämt mig för att satsa på en inriktning på 
kommunikation. 

– Jag vill arbeta i telekommunikations-
branschen som är en starkt växande industri 
och som jag hoppas kommer att behöva 
rekrytera i framtiden, berättar Douglas.

Douglas har avverkat ett av sina fem år på 
universitetet och berättar om svåra förhål-
landen för studenterna då det är ont om stu-
dentbostäder över hela landet. Att hyra en 
enkel studentbostad i form av ett rum är 
mycket dyrt och kostar Douglas cirka  
10 000 kenyanska shilling, cirka 850 svenska 
kronor, för en termin på fyra månader. Sti-
pendier underlättar enormt för både studen-
ter och deras familjer då stipendiet täcker 
grundläggande kostnader som hyran för 
rummet och avgifterna till universitet. Mat, 
kläder och litteratur står studenterna själva 
för. Att jobba extra är svårt att hinna med 
då Douglas går på föreläsningar och stude-
rar från sju på morgonen till sju på kvällen. 

– Stipendiet från Gundua Foundation är 
en välsignelse för mig och min familj, avslu-
tar Douglas. n

”STIPENDIET ÄR 
EN VÄLSIGNELSE”
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”STIPENDIET ÄR 
EN VÄLSIGNELSE”
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– Efter att Gundua Foundation tog över  
Primary School i Ex-Lewa 2014 har i prin-
cip allt förbättrats, berättar Franco Mbae 
som har varit rektor på skolan sedan 2008 då 
skolan var i statlig regi. Gundua Primary 
School har totalt 345 elever i klass 1–8 varav 
198 är pojkar och 172 flickor. Skolan har tio 
lärare varav sex är anställda av regeringen.

Primary School har sex obligatoriska 
ämnen; engelska, kiswahili, matematik, NO 
(kemi, fysik och biologi), historia och kris-
tendom. I förskolan har man även 75 barn i 
åldrarna 2-5 år inskrivna. Dessa är barn till 
ensamstående föräldrar som måste arbeta 
dagtid. Skolans vision är att arbeta med en 
undervisning som går ut på ett delat ansvar 
där inte bara lärarna och eleverna tar sitt 
ansvar utan också föräldrarna och samhäl-
let. De huvudsakliga kärnvärdena är inte-

gritet, samarbete och effektivitet och 
huvudmålet är att förbättra studieresulta-
ten.

– Jag har arbetat med hjärtat och gett allt 
för att få de resultat som vi har uppnått på 
skolan, berättar Franco Mbae. Vår vision 
fungerar mycket väl och har tagit oss till de 
mål vi har satt upp för våra elever, lärare och 
undervisningen.

Sedan Franco Mbae blev rektor har elev-
erna förbättrat sina studieresultat väsentligt 
från ett snitt på 188 poäng till 275. Man har 
också lyckats med bedriften att bli nummer 
ett bland samtliga skolor i Timau Division, 
ett område som omfattar totalt 60 skolor 
varav 48 är primary schools och 12 är secon-
dary schools. För att förbättra möjligheten 
för eleverna att läsa sina läxor har Franco 
Mbae ordnat så att barnen kan läsa läxorna 

efter skoltid i skolans lokaler. De flesta bar-
nen har svårt att få lugn och ro i sina hem 
som är både trånga och mörka då de ofta 
saknar el. 

Franco Mbae berättar att skillnaderna 
mellan pojkar och flickor börjar jämnas ut 
och allt fler flickor har möjligheten att gå i 
skolan. På Gundua Primary School har man 
tagit många initiativ och gjort många åtgär-
der för att få fler flickor att stanna kvar i sko-
lan.

– Vi har infört att flickorna får mensskydd 
i skolan, något som de oftast inte har råd 
med, så att de känner att de kan komma till 
skolan istället för att behöva vara hemma en 
gång i månaden. Att vi vågar ha en öppen 
sexualundervisning gör också att vi märker 
att flickor inte längre blir gravida i ung ålder 
i lika stor utsträckning. I dag är det oftast 

DELAT ANSVAR GER
STARKA RESULTAT
Rektorerna på Gundua Foundations skolor, Jane Muriira och Franco Mbae, arbetar enträget 
för att ge sina elever en ljusare framtid. En del av skolornas vision är delat ansvar mellan 
lärare, elever, föräldrar och samhälle. Och det gemensamma arbetet ger framgång.

Jane Muriira, till vänster, rektor på Gundua Secondary School.
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DELAT ANSVAR GER
STARKA RESULTAT

”Jag har arbetat med hjärtat och gett allt för 
att få de resultat som skolan har uppnått.” 
Franco Mbae, rektor på Gundua Primary School. 
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pojkarna som lever hårdare och farligare, 
mycket på grund av fattigdomen då poj-
karna många gånger måste arbeta extra för 
att hjälpa till att dra in pengar till familjen. 
Droger och alkohol i allt yngre åldrar är 
också en bidragande orsak till att fler pojkar 
hoppar av skolan allt för tidigt. 

– Nästa mål och min dröm är att göra om 
en del av grundskoleskolverksamheten till 
en internatskola då jag upplever att många 
av våra elever saknar den lugn och ro i sina 

hem som man behöver för att få goda stu-
dieresultat. Föräldrarna till våra elever har 
oftast själva inte fått möjligheten att gå i 
skolan och ger därför inte sina barn 
utrymme för att göra sina läxor och sköta 
studierna. De flesta av våra elever måste 
hjälpa till med tunga sysslor i hemmet och 
får dessutom undermålig eller för lite mat i 
sina hem. Dessutom får många av barnen 

uppleva mycket bråk och stök i sina hem. 
Alla dessa negativa faktorer bidrar till att 
barnen blir utmattade och kommer trötta 
till skolan vilket verkligen inte gynnar deras 
skolgång. De barn som går på internatsko-
lor i Kenya får helt enkelt en bättre studie-
miljö än de barn som bor hemma och bar-
nen på internatskolorna drabbas inte heller 
av de ständigt återkommande skolstrejkerna 
då lärarna på internatskolorna inte har 
samma rätt att gå ut i strejk, berättar Franco 

Mbae. Franco stödjer 
lärarna i den på-
gående skolstrejken 
(som pågick i några 
veckor i augusti och  
september 2015, red:s 
anmärkning) och är 
mäkta irriterad över 

den kenyanska regeringens behandling av 
både lärare och elever.

Samarbetet mellan Gundua Primary och 
Secondary School är gott menar Franco 
Mbae men han tycker att både han och Jane 
Muriira, som är rektor för Secondary 
School, behöver bli bättre på utbyte och 
samarbete mellan skolorna och Franco öns-
kar att fler elever ska kunna studera vidare 

efter den obligatoriska grundskolan.
– Jag drömmer om att alla mina elever ska 

kunna gå vidare från Primary School till 
Secondary School och vi har nästan nått dit 
då 20 av 24 elever från klass 8 gick vidare till 
Secondary school förra året (2014). Det vore 
fantastiskt om vi kunde få stipendier också 
till Primary School så att även de fattigaste 
barnen får en chans att fortsätta att gå i sko-
lan. Det är svårt att få en kontinuitet då 
många av våra elever kommer och går, 
berättar Franco Mbae.

JANE MURIIRA ÄR rektor på Gundua Secon-
dary School sedan 2014. Jane är mycket stolt 
över sitt arbete och sin skola och visar med 
stor glädje sitt arbetsrum där hon har sam-
lat skolans alla priser som eleverna har vun-
nit i både lokala och nationella tävlingar 
sedan skolan startade 2007.  Jane Muriira, 
som bor i Mero County utanför Mero Town 
några mil från Ex-Lewa, är mamma till tre 
flickor och en pojke och poängterar vikten 
av utbildning. Alla hennes barn, som är i 
åldern 19–26 år, har gått vidare till högre 
studier efter Secondary School. Jane själv 
studerade till lärare på lärarhögskolan i Nai-
robi där hon läste bland annat kemi och bio-

”Vi vill ge våra elever den bästa 
undervisningen som ger möjligheten 
till en bättre och ljusare framtid.” 
Jane Muriira rektor, Gundua Secondary School

Elever i klass åtta på Gundua Primary School. 
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logi.  Efter många år som lärare i olika skolor i Mero 
County läste Jane vidare och har en master i ledarskap 
och undervisning vilket ledde till att hon headhuntades 
till Gundua Secondary School. På skolan arbetar 14 
lärare som undervisar totalt 280 studenter fördelat på sju 
klasser. Eleverna består av 120 flickor och 160 pojkar i 
åldrarna 15–20 år. Från och med nästa år planerar man 
för ytterligare en klass. Man serverar lunch och te till 
reducerat pris i skolans matsal. Skolan har undervisning 
i totalt elva ämnen; engelska, kiswahili, matematik, 
kemi, biologi, fysik, historia, kristendom, geografi, 
datorkunskap, jordbruk, samt erbjuder lättare studier i 
handel och hur man driver ett företag eller en verksam-
het. Den största skillnaden mellan Janes nuvarande 
arbetsplats och de skolor som Jane tidigare har arbetat 
på är den höga standarden på lokalerna, att man har till-
gång till skolböcker, att eleverna till och med har till-
gång till datorer och dessutom har datorkunskap som 
ämne. 

– Vårt mål är att ge våra elever den bästa undervis-
ningen som i sin tur ger möjligheten till en bättre och 
ljusare framtid, berättar Jane Muriira. På anslagstavlan 
i Janes arbetsrum har hon satt upp en skylt med skolans 
vision som lyder: ”To be the fountain of academic excel-
lence in the society and produce whole rounded persons 
geared towards Kenya’s sustainable development.”

– Det är en stor utmaning att utveckla skolan vidare 
och en av de viktigaste uppgifterna är att skapa studiero 
och disciplin för de elever som bor i Ex-Lewa Market. 
Där ser eleverna många saker, bland annat på grund av 
att de bor lång väg från skolan. Det kan gå vilt till på 
nätterna och studenterna lever utan tillgång till toalett, 
vatten och el. Lärarna går ibland på oannonserade natt-
patruller för att kolla att barnen går till sängs istället för 
att vara ute på nätterna och skolan har skapat en speci-
ell kommitté för att skapa bättre ordning bland de 
ensamboende barnen. Man ser också till att eleverna 
stannar kvar i skolan för att läsa läxorna på plats istället 
för att de ska gå hem till sina rum där kompisar och 
annat lockar. 

– En annan prövning är att ha råd att skicka iväg våra 
duktiga studenter till de nationella tävlingar som de 
kvalificerar sig till och att dessutom få bidrag till att låta 
dem bo över två-tre nätter på de orter där tävlingarna 
hålls. 

Men på grund av fattigdomen är den största utma-
ningen att få eleverna vidare till högskolan. Gundua 
Foundation sponsrar tre studenter per år och man har 
sedan starten 2007 sponsrat totalt tio studenter, fyra 
flickor och sex pojkar. Stipendiet som de utvalda elev-
erna får står för cirka 70 procent av omkostnaderna för 
studier på universitetet vilket gör det möjligt för famil-
jerna att skicka iväg sin ungdom till universitet och på 
samma gång ha råd att försörja sin familj där hemma. 
De studenter som får stipendiet får också en egen  
dator.

Winnie Ntingari, som är Gundua Foundations för-
sta stipendiat, avslutar sina universitetsstudier nästa år 

2016 och kommer därefter att arbeta på Gundua Health 
Centre.

Att få ett stipendium innebär att man ”ger tillbaka” 
genom att arbeta i stiftelsens verksamheter, oftast på 
Gundua Health Centre, men även som lärare på sko-
lorna. Man har i dag tre stipendiater, Duncan, David 
och Agnes, som undervisar när de är lediga från sina 
universitetsstudier vilket gör stor nytta för både elever 
och lärare. 

Nteere Gitonga är ansvarig för stipendierna på sko-
lorna och har arbetat för stiftelsen i fyra år. Nteere är 
övertygad om att det är möjligheten att gå i skolan som 
gör skillnad då studier leder till jobb som i sin tur ger en 
bättre levnadsstandard. 

– Värdet av att få studera är enormt stort och att få 
studera är en viktig del av demokratin, menar Nteere 
Gitonga. n

FAKTA OM SKOLSTREJKEN 2015
De kenyanska lärarna återvände inte till den nya terminen som skulle börja den 31 
augusti. I stället gick de ut i strejk och krävde högre löner. Minimilönen för en lärare i 
Kenya ligger på 1 900 kronor i månaden. Den årliga inflationstakten i landet ligger på 
5,8 procent. Den 20 september avvisade den kenyanske presidenten Uhuru Kenyatta 
lärarnas lönekrav på grund av att kravet skulle få allvarliga effekter på de offentliga 
finanserna. Det kenyanska lärarfacket svarade med att medlemmarna inte skulle gå 
tillbaka till jobbet förrän lönerna höjdes vilket resulterade i att den kenyanska reger-
ingen stängde skolorna på obestämd tid. I slutet av september beordrade regeringen 
lärarna tillbaka till skolan i väntan på högsta domstolens utslag i lönekonflikten. Den 
5 november 2015 meddelade Kenyas HD att lärarna inte får löneförhöjning och nya 
förhandlingar har startat.

”Att få studera är en del av demokratin.”
Nteere Gitonga, ansvarig för stipendier på Gundua Foundation
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Ex-Lewa Market ligger på 2 400 meters höjd i norra Kenya, drygt 30 mil norr om Nairobi. I samhället bor det cirka 
2500 personer. Den flesta hushållen saknar el, rinnande vatten, toaletter och avlopp.
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I EX-LEWA MARKET, där det bor omkring 2 500 personer, sak-
nar de flesta hushåll el, rinnande vatten, toaletter och avlopp. 
Befolkningen bor i trånga, mörka plåtskjul; i många fall ända 
upp till tio personer i ett litet rum på bara några kvadratmeter. 
Soporna bränner man mitt i byn. Överallt – på marken, i 
dikena, utanför husen – ligger rester av sopor och plast i dri-
vor då plasten inte förbränns tillsammans med soporna. Gri-
sar, kor, getter, höns, hundar och vildkatter går lösa i byn och 
letar febrilt efter något ätbart i sopresterna på marken. Jag och 
min fotografkollega Tina Axelsson möts av nyfikna barn som 
går barfota, har trasiga kläder och är smutsiga både i ansiktena 
och på händerna. Många av barnen har rinnande ögon vilket 
är en följd av den dåliga tillgången på vatten och att man inte 
har kunskapen om en god hygien. Invånarna i Ex-Lewa Mar-
ket hämtar vanligtvis vatten från en cistern som fylls på av när-
liggande Kisima Farm under ledning av Charles Dyer, som är 
stiftelsens eldsjäl på plats. Men när vi besöker Ex-Lewa i slu-
tet av september 2015 har man inte längre möjligheten att fylla 
på vattnet i cisternen då det råder stor vattenbrist i stora delar 
i området. Personer från närliggande byar med större tillgång 
till vatten står vid vattencisternen för att sälja vatten för 10 
kenyanska shilling litern, men få har råd att köpa det för 
befolkningen dyra vattnet.

Rent vatten, avlopp och funktionella toaletter är a och o. 
Utan rent dricksvatten och med undermåliga sanitära förhål-
landen följer sjukdomar som diarré, luftvägsinfektioner och 

I byn Ex-Lewa Market bor det cirka 2 500 
personer under knappa förhållanden. Men 
snart hoppas man kunna få vatten från 
den nyborrade brunnen som ligger på skol-
området i närheten och nya latriner ska 
byggas i utkanten av samhället.

HEMMA I
EX-LEWA
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hudsjukdomar. Gundua Health Centre har 
en viktig funktion. Kliniken, som ligger 
strax utanför byn, arbetar långsiktigt med 
att förbättra levnadsstandarden, bland 
annat genom att informera om vikten av en 
god hygien. Gundua Foundation arbetar 
parallellt med en långsiktig plan för hur 
man ska skapa bättre sanitära förhållanden, 
bland annat genom att bygga latriner i 
utkanten av byn. Just vattenförsörjningen är 
dock en större nöt att knäcka då norra 
Kenya, som Ex-Lewa ligger i, har lidit av 
stor vattenbrist i många år. Vattenbristen är 
en konsekvens av klimatförändringarna vil-
ket har lett till att grödor inte växer, 
boskapsdjur dör och människorna får det 
svårare att överleva eftersom den huvudsak-
liga sysselsättningen i området har varit just 
jordbruk.

I samverkan med de kenyanska myndig-
heterna med hjälp av bidrag från Apotek 
Hjärtats kundklubb har stiftelsen initierat 
att borra en brunn på Gundua Secondary 
School för att kunna förse Ex-Lewa med 
vatten. Och efter att ha borrat över 150 meter 
hittade man friskt vatten som sprutade med 
full kraft upp ur borrhålet. Efter noggranna 
tester av kvaliteten på vattnet och att vatten-
flödet verkligen var stabilt monterade man 
en stålmantel i hålet och förseglade ytan i 
väntan på att påbörja nästa fas av projektet 
att förse skola, klinik och marknaden med 
rent vatten. Gundua Foundation arbetar nu 
på att brunnen ska kunna tas i bruk så snart 
som möjligt och förse skolan, kliniken och 
invånarna i Ex-Lewa med färskt vatten som 
förändrar livsvillkoren och inte minst bidrar 
till en bättre hälsa. n

 

Bridget med sin sju månader gamla 
dotter Beatrice.
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Soporna bränner man mitt i byn där man också hämtar vatten 
från en cistern som fylls på av Kisima Farm.

Joseph Kimathi bor i ett miniskjul i 
utkanten av byn. Han har på grund av 
sin funktionsnedsättning varken 
utbildning eller arbete och lever på 
allmosor från befolkningen i byn. 

Överallt – på marken, i dikena, utanför husen – finns rester av 
sopor och plast i drivor då plasten inte förbränns tillsammans 
med soporna. 
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Gundua Foundation arbetar vidare med att stötta barnen i området i närheten av Ex-
Lewa. Sedan en tid tillbaka rustar stiftelsen upp Ndurumuru Primary School med stöd 
från IKEA. En skola som ligger otillgängligt och var i stort behov av upprustning. Eva 
Lundell Fragnière berättar om IKEA:s engagemang. 

Varför valde IKEA att ge bidrag till Gundua Foundation 
och skolan i Ndurumuru?
– Gundua Foundation är ett spännande och mycket viktigt projekt. 
Varje barn har rätt till en trygg och säker uppväxt, till att få möjlig-
het till att lära, leka och utvecklas. Vi strävar efter att alltid se till 
barnens bästa, oavsett om det handlar om produktdesign eller 
genom att hjälpa barn med möjligheten till att få en utbildning, 
yrkesträning eller bättre hälsovård. Vi arbetar för att stärka och 
utbilda barn, för att därmed ger, dem bättre möjlighet att försörja 
sig själva och sina familjer.

Följer ni upp hur pengarna används?
– Vi följer Gundua Foundations arbete och får löpande information 
om vad som är på gång. Vi har fullt förtroende för att pengarna 
används på rätt sätt. Vi planerade att åka dit förra året men tyvärr 
blev resan inställd. Men vi ser fram emot att få besöka Gundua 
Foundations verksamhet inom en förhoppningsvis snar framtid.

Berätta om hur IKEA arbetar med välgörande ändamål?
– Vi vill hjälpa till att skapa ett bättre liv för de människor och sam-
hällen som berörs av vår verksamhet men också människor som lever 
i utsatthet. Vi har alltid haft den inställningen, och det är ännu vik-
tigare idag när vårt företag fortsätter att växa i världen. Därför stöd-
jer IKEA bland annat projekt i några av världens fattigaste områden. 
Vi jobbar framförallt genom IKEA Foundation som är en oberoende 
stiftelse som fokuserar på att skydda barn från barnarbete, bidra till 
ett bättre liv för bland annat flickor och kvinnor samt barn på flykt. 
Genom bidrag och produktdonationer från IKEA Foundation kan 
villkoren för familjer som bor i några av världens fattigaste samhäl-
len förbättras. Både lokalt och nationellt har våra varuhus och andra 
enheter samarbete med nyckelorganisationer för att bidra till för-
ändring, stort som smått. Gundua Foundation är ett projekt som 
Ingvar Kamprad, IKEA Foundation och IKEA AB bidrar till tillsam-
mans.

NYSTART FÖR 
ÄNNU EN SKOLA
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Vad betyder engagemanget i Gundua Foundation
 och i andra välgörande ändamål för IKEA?
– Det betyder mycket för oss, vi vill förbättra barns möjligheter. 
Oavsett omständigheter så förtjänar alla barn ett hem, en hälsosam 
start i livet, en bra utbildning och en dräglig familjeinkomst. IKEA 
stödjer olika program som drivs av respekterade organisationer för 
att hjälpa barn och ungdomar i världens fattigaste områden att skapa 
en bättre framtid för sig själva och sina familjer. IKEA Foundation 
erbjuder också ekonomiskt stöd och skänker IKEA-produkter för att 
lindra nöden vid akuta kriser via organisationer som Läkare utan 
gränser, UNICEF, Rädda Barnen och FN:s flyktingorgan (UNHCR). 
De program som för närvarande stödjs förväntas vid slutet av 2015 
ha nått ut till 100 miljoner barn. Vi arbetar också genom till exem-
pel Familjen Kamprads stiftelse som har till ändamål att stödja, sti-
mulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett 
sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social 
utveckling främjas. Stiftelsen kan även stödja hjälpverksamhet 
bland behövande äldre för att öka livskvaliteten. Genom fokus på 
genomförande är ambitionen att resultat snarast och med kostnads-
effektivitet ska kunna komma de många människorna till del.

Är Ingvar Kamprad personligen delaktig i IKEA:s 
arbete med välgörande ändamål? 
– Ingvar vurmar väldigt mycket för den här typen av projekt och är 
väldigt delaktig i flera projekt. Förutom arbetet med Gundua Foun-
dation är han bland annat också involverad i projekt som rör Famil-
jen Kamprads stiftelse, projekt i sin hemkommun Älmhult och ett 
omfattande projekt i Burma gällande bland annat uppförande av 
skolor, vård- och mödravårdscentraler, broar och vattenpumpsta-
tioner.

Ndurumuru Primary School
Ndurumuru Primary School, som har 235 inskrivna elever och 13 
lärare, är en av flera matarskolor till Gundua Secondary School. 
Stiftelsen har konstaterat att eleverna som kommer till Gundua 
Secondary har olika förutsättningar att klara undervisningen, vil-
ket grundläggs redan i Primary School. Första steget i arbetet 
med elever i Primary School var att rusta upp och ta över Gundua 
Primary School som ligger granne med Gundua Secondary 
School. I ett nästa steg arbetar stiftelsen med att stötta 

barnen i området och Gundua Foundation valde med stöd från 
IKEA att bistå i upprustningen av Ndurumuru Primary School. 
Skolan ligger otillgängligt och var i stort behov av upprustning. 
Stiftelsen har med hjälp av IKEA och tillsammans med en lokal 
partner i området bistått med upprustning av flera klassrum, 
lärarrum, matsal och toaletter. I slutet av november 2015 är 
klass- och lärarrum klara, medan arbetet med matsal och toalet-
ter fortsätter. 

Eva Lundell Fragnière, 
assistent till Ingvar Kamprad.
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POLITIKEN
KENYA FICK EN ny författning i augusti 2010 då majoriteten av kenyanerna röstade om en ny grund-
lag, men det beräknas fortfararande fem år senare ta flera år innan den genomförts fullt ut. Den nya 
författningen syftar till att begränsa presidentens makt, som tidigare varit mycket omfattande. Istäl-
let ska parlamentet, som har två kamrar, få en starkare ställning. Rättsväsendet reformeras och blir 
mer oberoende än tidigare. Kenya arbetar också med att decentralisera makten då maktbefogen-
heter flyttats över till 47 regioner med folkvalda guvernörer och regionförsamlingar. Grundlags-
ändringen från 2010 anses som ett stort steg mot ett mer demokratiskt styrelsesätt i Kenya. Men 
brister i implementeringen av den nya författningen och korruption är fortfarande stora hinder för 
landets fortsatta politiska och ekonomiska utveckling. Val sker vart femte år till presidentposten, 
parlamentet samt så kallade counties. I det senaste mycket jämna presidentvalet som hölls den 4 mars 
2013 segrade den så kallade Jubileumsalliansens kandidat Uhuru Kenyatta. 

Källa: Landguiden, Globalis, Union to Union, Svenska Ambassaden i Nairobi

KORRUPTIONEN 
FORTSATT BRISTANDE DEMOKRATISK samhällsstyrning, offentlig finansiell styrning och inte minst korruption 
utgör stora hinder för utveckling och en minskning av fattigdomen i Kenya. Ineffektivitet och korruption i 
den offentliga sektorn försvagar statens ställning och skapar hinder för investeringar och utveckling. Och 
medborgarnas möjligheter att påverka situationen i landet är begränsade. Trots att lagstiftningen mot 
korruption har stärkts och framsteg har gjorts när det gäller korruptionsbekämpning, är korruptionen 
i Kenya fortsatt hög. På grund av korruptionen har Internationella Valutafonden avslutat vissa stöd-
åtgärder. Sverige och Sida har därför identifierat kampen mot korruptionen som en nyckelfråga i 
utvecklingssamarbetet. Tillsammans med andra givarländer stödjer Sida den kenyanska reg-
eringens reformarbete med stöd i landets moderna och progressiva konstitution, bland annat 
inom rättssektorn, offentlig förvaltning och polisreformen. Sidas fokusområden i Kenya är 
Demokrati och mänskliga rättigheter, Urban utveckling och Naturresurser och miljö.

Källa: Sida
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EKONOMIN
KENYA HAR OMKRING 45 miljoner invånare, varav hälften är under 19 år (2014). Arbetslös-
heten är cirka 40 procent och omkring hälften av invånarna lever under fattigdomsgrän-
sen trots att den politiska eliten har löner i nivå med västerländsk medelklass. Landet är 
helt beroende av internationellt bistånd. Kenya är navet för den finansiella sektorn och 
handeln i Östafrika, men ekonomin hämmas av en utbredd korruption och låga priser 
på de råvaror som landet exporterar. Ledande exportvaror är te, kaffe, frukt, grönsaker 

och snittblommor. Kenyas beroende av jordbruket har gjort landet sårbart för ojämn neder-
börd och fluktuationer i den internationella handelsmarknaden. I början av 90-talet genom-

gick landet en ekonomisk kris på grund av regeringens vanstyre och Världsbanken och den 
internationella valutafonden (IMF) gick då in med stora lån och program. Men organisatio-

nerna avbröt stödet när Kenya inte kunde uppfylla de skyldigheter som följde med lånen. Under 
perioden efter 2002 har ekonomin sakta börjar återhämta sig efter den långa nedgången. Bristande 

modernisering av industrin är fortfarande ett stort hinder för landets ekonomiska utveckling.
Källa: Unicef, Globalis

SKOLAN
I KENYA BÖRJAR cirka 93 procent av alla barn i skolan. 2003 avskaffades skolavgiften och inskrivning-
arna i skolan ökade från 5,9 miljoner till 7,2 miljoner på bara några veckor och sedan dess får nästan 
alla barn åtminstone några års skolgång. Läs- och skrivkunnigheten har ökat rejält trots att det 
ökande antalet elever har lett till att en kenyansk lärare undervisar i genomsnitt 47 elever. Den åtta-
åriga grundskolan (Primary School) är formellt obligatorisk. Secondary School, som motsvarar 
svensk högstadie- och gymnasieutbildning, är inte obligatorisk och ett stort antal elever har inte 
möjligheten att fortsätta studera på Secondary School på grund av att man måste hjälpa till att för-
sörja familjen redan i tidig ålder. Minimilönen för en lärare i Kenya ligger på 1 900 sek i månaden 
och lärarnas lönesituation i Kenya har lett till återkommande konflikter som strejker. Den senaste 
skolstrejken avslutades i slutet av september 2015. 

Källa: Unicef, Globalis

HÄLSAN
I KENYA LEVER idag cirka 45 miljoner människor, varav 19 miljoner är barn. 2,5 miljoner av barnen är föräldra-

lösa – många av dem på grund av aidsepidemin som är ett stort problem i landet. Man beräknar att det finns 
1,5-2 miljoner HIVpositiva människor i Kenya och många dör i aids vilket påverkar flera generationer. I 

Kenya dör årligen 189 000 barn som är yngre än fem år. Orsakerna till att små barn dör är oftast under-
näring, lunginflammation, malaria, diarré, mässling eller HIV. Spädbarnsdödligheten ligger på 48,3 

av 1000 födda år 2011. En rapport från Världshälsoorganisationen WHO visar att dödligheten bland 
mödrar och spädbarn har ökat främst i Afrika, trots FN:s målsättning om att drastiskt sänka mödra- 

och spädbarnsdödligheten. Trots politiska deklarationer och internationella målsättningar och 
trots att relativt enkla och billiga åtgärder skulle kunna rädda miljontals liv, står utvecklingen 

still, eller har till och med gått tillbaka i länder som Kenya, Rwanda, Turkmenistan och 
Zambia. Vanliga sjukdomar bland både barn och vuxna är luftvägsinfektioner, diarré- 
och hudsjukdomar orsakade av den trångboddhet och de dåliga hygieniska förhållan-

den som råder.
Källa: Läkare utan gränser, Global Finland, Sida
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Gundua Foundation verkar för att bidra till att läs- och skrivkunnigheten 
och den allmänna kunskapsnivån i tredje världen förbättras, vilket i sin tur är 

förutsättningen för välstånd och demokrati. Gundua Foundation arbetar främst 
genom konkreta satsningar på utbildning, inledningsvis i Afrika.

gundua foundation
Ordförande: Richard Ohlson, tel. 0709-75 99 11, e-post: richard.ohlson@intellecta.com 

Birger Jarlsgatan 57B, Box 190 63, se-104 32 Stockholm. www.gunduafoundation.org
Postgiro: 90 02 16-3. Bankgiro: 5715-1789. Organisationsnummer: 802425-5948

ÄR DU INTRESSERAD 
AV ATT STÖDJA ARBETET?
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