
 

Deaf Aid Isinya er en liten norsk bistandsorganisasjon som arbeider for å gi skoletilbud til døve barn 
fra slummen i Nairobi, Kenya i tillegg til flere døve barn fra masaiene som lever skjermet ute i 
ødemarka.  Døve barn faller i stor grad utenfor det kenyanske skolesystemet, og derfor har ingen 
eller svært begrensede utdanningsmuligheter som voksne. Disse barna er som alle andre barn; de vil 
leke og lære og være del av et fellesskap. Deaf Aid Isinya jobber for å gi disse barna samme plattform 
som hørende; å kunne gå på skole og tilegne seg kunnskap. Byggingen av internatskolen i Isinya ble 
startet i 2009 og huser i dag 71 elever fra 1. til 8. klasse.  
 

 
 
Isinya School for the Deaf er en internatskole for døve barn og som gir barna en trygg oppvekst med 
variert, god og nok mat, undervisning på tegnspråk og kun ett barn i hver seng. Internatskolen er 
også selvforsynt med melk og grønnsaker. Skolens vesle gårdsbruk gir i tillegg viktig lærdom til 
elevene som tar del i det daglige arbeidet. I dag har skolen 4 kuer og 3 kalver.  
Dessverre har Kenyanske myndigheter bestemt at alle landets skoler skal være stengt fram til januar 
2021 pga. koronapandemien og alle våre elever er hjemme, bortsett fra fire masaibarn.  
 
SAMUEL – masaigutten  
Å sparke fotball er favorittaktiviteten til Samuel, masaigutten fra ødemarka. Han er også veldig glad i 
mat og ikke like begeistret for å lære matte. Han vokser, trives og er under Deaf Aid Isinya sin omsorg 
hele året sammen med tre andre masaibarn.  
Når koronapandemien kom mars 2020 stengte alle i Kenya ut året og Samuel og de andre masaibarna 
fikk hjemmeundervisning. Vi jobber hardt for at Samuel og de andre masaibarna skal ta igjen så mye 
som mulig av alt det tapte før de kom til oss og hjemme i Malezi-leiligheten har de nå også fått en 
datamaskin som kan hjelpe dem til mye ekstra læring.  

          
Forholdet til Samue’s far blir bedre og bedre og ved siste besøk hadde faren med en gave 

 til Samuel; en masaistav som «alle»masaier alltid går med. Samuel var så stolt. 
 



Samuel sammen med de tre andre  
masaibarna foran internatskolen for døve i 
Isinya, Kenya.  
 
Disse fire masaibarna vokser opp som søsken 
og er i vår omsorg året rundt. Det vil de være  
til de blir voksne. Det er et stort ansvar og  
vi har noen faddere som tar ansvar for det 
meste av den økonomiske når det gjelder  
disse barna.  
 
Uten dette tilbudet, ville de fremdeles levd 
et hardt liv ute i ødemarka, helt uten skole,  
lite mat og vann og ingen framtid som døv. 
 
Foreldrene er glade og stolte over at  
ett av barna deres får gå på skole.  
 
 
TUSEN TAKK til alle på Hasle skole 
På internatskolen i Isinya i Kenya har vi en skryte- og takkevegg og der har Hasle skole fått denne 
plaketten: 

 
 
Elevene ved Hasle skole løp inn høsten 2020 totalt kr. 80.063. Fantastisk og TUSEN TAKK! 
For denne summen bygde vi nytt, fint hønsehus og kjøpte 500 daggamle kyllinger og fire høner til å 
«passe på».  

 



 

  
De fire sjefshønene er Maria, Anette, Agnete og Kristine og de tar ansvar  

og passer på at alle de små har det bra. 

 
 

 
Kyllingene har vokst og har begynt å legge egg. Elevene får egg flere ganger i uken nå, noe de setter 

stor pris på. Igjen, tusen takk Hasle skole.  
 



Årets sponsorløp 
Eneste mulighet vi har for å utvikle internatskolen i Isinya er gaver og spesielt øremerkede gaver.  
Vi har vært så utrolig heldige å få øremerkede midler fra én privatperson til ny skolebygning med 8 
klasserom nede og internat oppe. Skolen vil være innflytningsklar januar 2022. Vi har imidlertid ikke 
penger til inventar og vil svært gjerne at årets sponsorløp på Hasle skole går til inventar i noen 
klasserom. Inventar til ett klasserom vil koste ca. kr. 20.000.  

 

 
Nå jobbes det med taket og det innvendige arbeidet har begynt.  

Hele skolebygget skal bli klart til skolestart januar 2022. 
 

Hasle skole vil få navneskilt med skolens navn over hver dør til de klasserommene dere har finansiert 
inventar til.  
 
Følg gjerne Deaf Aid Isinya på Facebook. Der har vi ofte oppdateringer fra Kenya.  
 
Tusen takk for at Hasle skole med alle elever, foresatte og lærere vil samarbeide med oss og gjøre en 
stor forskjell for noen av de fattigste barna Kenya har.  
 
Lykke til med sponsorløpet!   
 
 
 
Med vennlig hilsen  
Marit B. Kolstadbråten 
Daglig leder 
Deaf Aid Isinya  
 
 
 


