Praktikant i Kisumu, Kenya. Muligheter som volontør.
Vi er en familie på fem i Kenya. Pappa Erik Dillerud (fra Norge ) arbeider som frivillig kirurg ved ulike misjonssykehus i
vestre Kenya. Mamma Alice (fra Kenya) er anestesilege. Vi har vært i flere afrikanske land som frivillige leger på
misjonssykehus i snart 8 år - Siden 2012 i Kenya. Vi var tilknyttet den svenske Eriksstiftelsen, («Läkarbanken”), men
arbeider nå på egen hånd der det er behov. Alice har også hatt flere engasjement i lokale kirker. Barna: Yohan er 2 år,
Elena er 4 og Lucy er 18. Alle barna snakker engelsk, men dessverre ikke så godt norsk. Vi bor i et relativt stort hus nære
flere kirker og Braeburn Internasjonale Skole i Milimani - et strøk med god sikkerhet. Som vanlig i Afrika, har vi bl.a.
engasjert hushjelp og nanny.
Vi ønsker å knytte til oss en norsk praktikant fra ca. juni/juli i år – gjerne opptil et år eller kortere tid. Vi tilbyr
praktikanten fri kost og losji. Bortsett fra litt hjelp med barna, særlig med tanke på å snakke norsk med dem, er det Ikke
noe husarbeid. Bare noen mindre daglige familiære gjøremål i forbindelse med måltider, osv.. Den som blir ett år får
reisen refundert.
På dagtid, da småbarna er i barnehage, vil det være anledning til å delta i voluntært arbeide, avhengig av den enkeltes
interessesfære. Vi kan nevne Jan,s Academy Interfelk som er lokalisert like i nærheten av der vi bor. Dette er en norsk
organisasjon som har flere skoler og helsesentra i Kenya. Praktikanten kan eksempelvis engasjere seg i Jan’s
Gatebarnprosjekt, som driver en skole her for gatebarn og foreldreløse. Se
http://www.prosjektgatebarn.no/index.php?page=forsiden og prosjektets Facebookside:
https://www.facebook.com/ProsjektGatebarn .
Det vil også være mulighet for å hjelpe til i Jan’s helseklinikk i Nyalenda, der svært fattige fra slummen kan få hjelp.
Helseklinikken er støttet av Tabernaklet, pinsekirken i Skien. http://www.tabernaklet.no/arbeid/misjon/kenya
Det er gangavstand til begge sentra. Vi kan om ønskelig være bindeleddet mellom Jan’s Academy v/ den lokale lederen
Anne Kristiansen annekristensen@rocketmail.com og volontøren. Se også denne rapporten fra noen tidligere
volontører: http://prosjektgatebarn.no/index.php?artID=374&navB=83
Det er flere kirker i nærheten (katolsk, pinse, protestant, 7.-dag) der utenlandsk ungdom alltid er velkommen. Vi
formidler gjerne eventuell kontakt. Eventuell deltagelse som volontør eller deltagelse i kirkelige aktiviteter er frivillig og
ingen forutsetning for å være praktikant. Men forholdene der vi bor ligger vel til rette for slike engasjement.
Sikkerhet. Fattigdom fører som kjent til kriminalitet i fattige land. Følger man visse enkle regler anser vi oss som trygge.
Vi bruker ikke de offentlige minibussene, som kjører uvettig og har en viss ulykkesrisiko. Til lokal transport, når vi ikke
bruker egen bil, anser vi egen sykkel eller motorsykkel som tryggere. Vi har egen motorsykkeltransport som vi vet kjører
hensynsfullt og sikkert. Vi praktiserer som regel at alle i familien skal være kommet hjem når mørket faller på. Vi
anbefaler at praktikanten oppsøker en reiseklinikk eller fastlege i Norge for oppdatering av vaksiner og annen
profylakse. Praktikanten bør ha egen reise- helse-forsikring, noe som også vil bli krevet ved arbeid som volontør.
Praktikanten kan være med på utflukter, svømming, treningssenter og turmuligheter i en nasjonalpark. Vi har TV med
mange internasjonale kanaler og 4G internett. Praktikanten oppfordres til å ta med egen telefon og laptop. Vi vil legge
stor vekt på at praktikanten får et hyggelig og sikkert opphold.
Vi foreslår at interesserte SKYPE’r med oss før de bestemmer seg, så vi kan presentere familien og vise dem huset vi bor
i. Interesserte kan også møte Eriks voksne sønn i Oslo og få vite mye om livet i Afrika.
Vi vil lage en skriftlig avtale om forholdet familie/praktikant. Vi vil gi råd og supervisere avtaler om engasjement og
annen aktivitet. Myndige praktikanter vil være ansvarlig for egen aktivitet utenom hjemmet. Vedlagte kontrakt og
informasjon for Gatebarnprosjektet er ganske standard for volontørtjeneste i utviklingsland. Noe av dette vil da ikke
være aktuelt for en volontør som bor hos oss som praktikant.
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