
DEAF AID-løp på Hasle – Uke 22 (4.-7.tr) og 23 (1.-3.tr).  
 
Deaf Aid Isinya er en norsk bistandsorganisasjon som arbeider for å gi skoletilbud til døve 
barn fra slummen i Nairobi, Kenya. Hasle skole har støttet prosjektet i mange år og har 
høsten 2018 bestemt å fortsette støtten.  
 
Deaf Aid har, med hjelp fra frivillige skoler og organisasjoner, bidratt med midler til 
skoletilbud for barna fra 2004. I 2009 startet byggingen av en internatskole hvor barna nå 
kan få mat, sove, leke og lære i trygge omgivelser. Skolen sto ferdig i 2016 og har i dag 64 
elever fra 1.-8.klasse. Et mål er å kunne gi tilbud til ca 150 elever. 
 
Hvert år i uke 8 (vinterferien), arrangeres det tur til Nairobi hvor bl.a. besøk på internatskolen, 
slumområdet hvor elevene kommer fra og en safaritur står på programmet. I år har over 20 
deltakere vært med på denne opplevelsen.  
 
Deaf Aid Isinya er en liten organisasjon hvor det er enkelt for sponsorer å følge innsamlede 
midler fram til formålet det har blitt enighet om. Mål for 2019 er bl.a solcellepanel, hybelhus 
for lærerne, utvide melkeproduksjonen fra 2-7 kuer, nye stoler til alle klasserom, nytt gulv i 
spisesal/kjøkken, reparasjoner, plante flere trær. 
 
Hasle skole ønsker å hjelpe. Dette er en flott mulighet for elevene til å bidra med å gjøre 
hverdagen bedre for barn som ikke har det like godt som dem. Vi vil organisere løperunder 
for elevene, informasjon om hvordan dette kan gjennomføres følger vedlagt. 
 
Elevene vil få se bilder fra internatskolen/elevene før løperundene og skolen vil motta 
informasjon fra Deaf Aid Isinya i etterkant. Informasjonen legges ut på skolens hjemmeside 
og "sponsorskjema" sendes hjem med elevene i forkant. Det er selvsagt frivillig å gi penger!  
 
Dette blir spennende og vi gleder oss til gjennomføringen og resultatet! 
 
 

Vennlig hilsen Maria Tindberg, rektor Hasle 

 

 
 
Ønsker dere mer informasjon om Deaf Aid Isinya, hva andre norske skoler har bidratt med, turen mm, 
kan dere gå inn på www.deaf-aid-isinya.no. 
Leder av organisasjonen er Marit B.Kolstadbråten marit@deaf-aid-isinya.no. Tidligere  
undervisningsinspektør på Hasle, Margrethe Ingwardo, sitter i styret.       
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