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Inledning
Det är nu 49 år sedan Fride Nilsson från Dyrön på svenska västkusten startade arbetet i Mathare
Valley i Nairobis slum och Faith Homes bildades. Arbetet har sedan successivt byggts upp och
utvecklats i ett stort antal provinser i Kenya. Arbetet har under 2020 fortsatt i oförminskad takt
under ledning av Fride och Deborah Nilsson, som arbetar vidare med stor energi.
Nya projekt planeras alltefter behoven som ständigt ökar, byggnaderna börjar nu också bli till
åren och kräver mer underhåll än tidigare.
Insamlingsresultatet har efter en nedgång till ca 850.000 kr 2019 åter ökat och blev 2020 969.000
kr, nära vårt mål på 1 Mkr. Det är fantastiskt att vi har så generösa bidragsgivare!
Stort tack till alla som arbetar för missionen både i Sverige och i Kenya!
År 2020 har påverkats mycket av pandemin med nedstängningar men vi har inte behövt stänga
några skolor. Däremot har vi inte kunnat genomföra utbildningarna på loven men lärarna har
haft löpande kontakt med eleverna.

Verksamheten
Faith Homes of Kenya är en kristen
kenyansk missions- och hjälporganisation som startade i Kenya 1972.
Organisationen bedriver verksamhet på
ett stort antalplatser runt om i Kenya med
följande verksamheter i korthet:
Faith Homes of Kenya finns nu genom
kyrkor med församlingsarbete, skolor,
förskolor m.m. på ca 100 platser i 20 av
Kenyas regioner, främst norr om Nairobi
mellan Victoriasjön i väster och Mount
Kenya i öster. Däremellan ligger den stora
Great Rift Valley som skär genom stora
delar av Afrika och där man passerar
ekvatorn på väg norrut mot Faith Homes
andra centrum, Makutano, strax norr om centralorten Kitale inte långt från Mount Elgon i
Uganda. Vi har också församlingar och arbete norr därom upp till Turkhana strax söder om
Etiopien.
Faith Homes största centrum är i Nairobi, intill det stora slumområdet Mathare Valley, där Faith
Homes startade för 49 år sedan, och i Makutano. I Nairobi och Makutano ligger de två största
skolorna med över 1000 elever vardera. Särskilt gymnasiet i Nairobi har blivit väldigt eftertraktat
och har nu över 500 elever.
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Kyrkorna och församlingarna startade genom Fride Nilssons arbete ute i städer och byar från 70talet och framåt men antalet kyrkor och medlemmar ökar ständigt och det är nu nästan 100 kyrkor
och församlingar. Församlingarna ger en lokal förankring och god kännedom om lokala
förhållanden.
Kyrkorna kan få hjälp i ett uppstartande skede, till exempel med byggmaterial eller inventarier
men målet är att församlingsverksamheten skall vara självbärande och bära kostnader för
verksamhet och anställda. Faith Homes kyrkor präglas av livaktig verksamhet med livliga
gudstjänster, kvinnogrupper, barnverksamhet samt musik- och körverksamhet. Under året har
tillkommit 7 nya kyrkor och andra kyrkor har
byggts ut. Bara i Nairobi finns 5 församlingar.
Antalet medlemmar i kyrkorna är över 10.000
och de är ofta mycket aktiva med lokal utbildning
och hjälpinsatser till behövande.
Under 2020 har kyrkorna varit aktiva med
hjälpinsatser i samband med Coronakrisen men
märkligt nog är det än så länge få smittade trots
att landet har 50 Milj invånare. En orsak kan vara
att man inte reser och rör sig på samma
sätt som i Sverige. Församlingarna ordnar
utbildnings- och hjälpinsatser på många håll.
Förskoleverksamhet – På flera platser finns förskolor som en del av skolorna, men ett stort antal
förskolor finns i anslutning till kyrkorna runt om i landet. Under vardagarna kan kyrkobyggnaden
användas för förskoleverksamhet. Det finns över 80 förskoleklasser. På de platser där skolor
finns ligger förskolorna i anslutning till skolorna. Totalt är det ca 2500 elever i förskolorna, som
nu utökats med klasser för lägre åldrar, från 6 mån till 2 år när mammorna fått arbete.
Grund- och gymnasieskolor – Faith Homes
driver sex grundskolor och tre gymnasieskolor i
egen regi. Fem av dessa skolor tar emot
internatelever. Faith Homes sponsrar även sju
statliga grundskolor och fem gymnasieskolor.
Sponsring innebär att Faith Homes bidrar med
t.ex. material till skolbygge, vattentankar och
utrustning, medan staten ansvarar för kostnader
för löner och skolans drift. I skolans styrelse
finns representanter från Faith Homes vilket
ger möjlighet att positivt påverka skolans
utveckling.
Elevantalet på skolorna varierar mellan ett par hundra upp till 1000 elever. Totalt finns ca 4000
elever i de egna skolorna och 6000 i de sponsrade. I Nairobi har gymnasieskolan utökats
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från 100 till 500 elever de senaste 3 åren delvis p.g.a. att man sänkt avgifterna och därmed gett
möjligheter för fler att gå i gymnasiet. Målet är att varje skola så långt möjligt ska vara
självförsörjande genom avgifter, trots att elever som inte har råd får nedsatta avgifter.
Yrkesutbildningar – Faith Homes erbjuder yrkesutbildningar på
fyra platser; Makutano i West Pokot distrikt (sömnad,
bilmekaniker), Nzoia i Bungoma distrikt (sömnad), samt Nairobi
(sömnad, sekreterare, data). Distrikten West Pokot, och Bungoma
ligger i de västra och nordvästra delarna av Kenya.
Faith Homes sömnadsskola
Barnhem – I Makutano driver Faith Homes ett barnhem med 50 barn i fyra avdelningar. Nästan
alla barn är föräldralösa och många kommer från slumområdet i Mathare Valley i Nairobi men
också från andra platser där Faith Homes är verksamma.
Det finns också ett barnhem på skolområdet i Kimenini med hälften av de 25 barnen har
föräldrar och släktingar så de kan åka hem på helgerna så detta blir mer som ett internat med
personal som stöd men det finns också flera barn som är där på heltid.
En annan viktig och växande verksamhet är Bibelskolor under loven, som är mycket populära,
och utbildning av lärare. Tyvärr har dessa inte kunnat genomföras 2020 pga pandemin.

Insamlingsstiftelsen för Faith Homes of Kenya
Den svenska insamlingsstiftelsen för Faith Homes of Kenya med säte i Sverige grundades
1983, dvs. 10 år efter Faith Homes start i Kenya för att i mer ordnade former insamla, mottaga
och till Faith Homes of Kenya överföra medel för dess verksamhet och i övrigt främja
verksamheten genom bl.a. information till enskilda givare och organisationer i Sverige.
Styrelsen har haft två möten under året: Årsmötet genomfördes 9 maj, denna gång på nätet,
men höstmötet kunde genomföras 17 oktober i Kinnarp med Rolf och Karin Rööst som värdar,
tack vare att pandemin då tillfälligt gått ned.
Antalet bidragsgivare i vårt register är ca 150. Ca 100 inbetalningar görs per månad till stiftelsen
men det kommer också pengar direkt till FHoK i Kenya från givare som önskar vara anonyma.
Den svenska styrelsen ansvarar för att insamlade pengar kommer fram på rätt sätt till Kenya
Därefter övergår ansvaret på Direktor Fride Nilsson och den kenyanska styrelsen.

5
Ledamöter i insamlingsstiftelsens styrelse:
-

Ordförande Rolf Rööst, Kringlarp, 520 24 Blidsberg, tel 070-324 9658
kristina.roost@gmail.com

-

Vice ordförande Laila Johansson, Tegvägen 14 D, 374 52 Asarum, tel 0709 - 575775
laila1940@hotmail.com

-

Kassör Lena Öström, Sågvägen 60, 374 95 Trensum, tel 072 - 215 2523,
lenajanne@outlook.com

-

Sekreterare Lars Fränne, Västra Kanalgatan 7, 15171 Södertälje, 070-582 8757
lars.franne@bredband.net

-

Ledamot: Karolina Fränne, Vingavägen 8,152 70 Södertälje, 070-374 80 82,
karolinafranne@hotmail.com

-

Ledamot: Sara Öström, Skyekärrsvägen 2, 374 94 Trensum, tel 0768 - 504800,
zuperzara@hotmail.com

-

Ledamot: Åke Eriksson, 101, 52377 Blidsberg, tel 076 - 04034,
akehaljared@gmail.com

-

Suppleanter: Jan-Erik Öström och Fride Nilsson

Bankinformation – Bankgiro 580-0354, plusgiro 351841-2, Swish 123 303 8437
Ökad kvalitet i den ekonomiska redovisningen – Styrelsen har under året fortsatt arbetat för
hög kvalitet i redovisningsrutinerna i Sverige. Vi prioriterar låga administrationskostnader, vilket
många givare särskilt uppskattar. Eftersom allt styrelsearbete inklusive insamlingen i Sverige
sker ideellt är våra administrationskostnader i Sverige under 5% vilket är unikt lågt. De stora
insamlingsorganisationerna i Sverige kan ligga på 20-25 %.
Ekonomi och revision – Baker-Tilly Sydost sköter ekonomihanteringen med förvaltning och
översändande av insamlade medel till Kenya i samarbete med vår kassör Lena Öström.
Auktoriserad revisor är revisionsbyrån Baker Tilly Sydost AB i Karlshamn, som upprättar
årsredovisningen inför årsmötet som planeras till april 2021. Lena Öström fortsätter med
donationslistorna och kontakten med bidragsgivare.
Eftersom alla insamlade medel används i Kenya är det naturligtvis mycket viktigt hur ekonomin
och ansvaret hanteras på plats. Vår bedömning är att detta sköts av kompetenta personer och
med god kontroll. Fride och Deborah Nilsson har ett övergripande ansvar för detta.
Faith Homes of Kenya har ett särskilt konto i Kenya för de medel som insamlas i Sverige/Norden.
Detta för att man tydligare ska kunna följa de ändamål som de insamlade medlen går till. Detta
underlättar och förbättrar redovisning och uppföljning av dessa medel. En gång per månad
skickas medel ner till Faith Homes i Kenya.
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Kommunikation – Den svenska insamlingsstiftelsen Faith Homes of Kenya har följande
informationskanaler:
-

Hemsida: www.faithhomesofkenya.org.

-

Facebook: Faith Homes of Kenya

-

Brev: Förutom hemsidan ovan skriver Fride Nilsson innehållsrika månatliga rundbrev
som vi skickar ut till bidragsgivare och andra intressenter.

-

Trycksaker: Broschyren om Faith Homes arbete i Kenya uppdaterades under 2017. Kort
har också tryckts med texten Med anledning av Din högtidsdag har en gåva lämnats till
Faith Homes of Kenya eller Till minne av ….… har en gåva lämnats till Faith Homes of
Kenya. På kortet kan även anges om gåvan avser något specifikt ändamål.

Redovisning av insamlade missionsmedel
Det är viktigt att kunna följa pengarna från insamling till ändamål i de fall bidragsgivarna anger
ändamål: Under 2020 har 969.000 kr samlats in i Sverige vilket är en mycket glädjande och
välbehövlig ökning från föregående år. Vår kassör Lena Öström skickar varje månad information
till Kenya om inkomna medel, givare och avsedda ändamål. Överföring sker en gång per månad
av Sparbanken i Karlshamn. 1 Skr är idag ca 11 Kenyanska Schilling.

Insamlingsområden

2020

2019

2018

Barnhem & fadderbarn
Skola & utbildning

129.500
5.600

165.448
101.500

174.500
40.600

Speciella projekt
Där det bäst behövs

10.000
824.100

7.300
581.806

11.960
823.680

SUMMA (kr):

969.200

856.054

1.050.740.000

Till detta kommer som ovan nämnts medel som skickas direkt till Kenya från givare.
•

Församlingar och evangelisation

De senaste åren har glädjande nog tillkommit många nya församlingar t.ex. i Endebess och vid
Mount Elgon, nära gränsen till Uganda samt i Chuka och Embu ca 15 mil norr om Nairobi. Det
finns nu ca 100 församlingar främst i centrala, västra och norra Kenya. Avsikten är att
församlingarna ska vara självförsörjande trots små resurser men ibland krävs ekonomiskt stöd
för att klara verksamheten.
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Fride och Deborah Nilsson hinner inte årligen besöka Faith Homes alla kyrkor. Därför inbjuds
årligen till större konferenser i syfte att såväl följa upp församlingarnas arbete som att uppmuntra
deras engagemang. Varje år ordnas en tre dagar lång ungdomskonferens där över 200 ungdomar
deltar. Ofta deltar körmedlemmar från närbelägna församlingar någon dag- över 200
körmedlemmar kan komma. Konferenserna hålls under jullovet och skolsalarna användes som
logement för deltagarna. Faith Homes står för matkostnader under konferensen samt hjälper vid
behov med kostnaden för resan, särskilt vill man möjliggöra för deltagare från mera avlägsna
orter. Under 2020 gick detta inte att genomföra pga pandemin. Under året har några församlingar
fått viss ekonomisk hjälp till renovering eller tillbyggnad av kyrkolokaler. Bidrag har även
lämnats för inköp av bänkar och annan utrustning.
•

Lärarutbildning och bibelskola

Under 2017 startade lärarutbildningen och bibelskolan i skolan i Makutano. Den bedrivs på de
tre månadslånga loven mellan terminerna och man utnyttjar då de lediga skollokalerna och
även logementen. Det är en tvåårig utbildning med ca 20 elever på pastorsutbildningen och 15
på lärarutbildningen. Även denna utbildning har fått ställas in hela 2020 pga pandemin men
lärarna håller kontakt med eleverna.
•

Barnhem och fadderbarn

Barnhem och fadderbarn avser främst barnhemmet i Makutano. Barnen där kan komma från alla
platser där Faith Homes finns. Under 2016 startade ytterligare ett barnhem i anslutning till skolan
i Kimini. Flertalet barn går i skolan och då blir det nära till allt. Det är idag ca 20 barn där. Varje
år slussas de barn som är färdiga i skolan vid ca 18 års ålder ut till samhället, vilket är syftet, ofta
försöker man då hitta någon släkting eller annan familj som tar hand om dem och ger det stöden
18-åring behöver. Processen följs noga av Fride och Deborah så att inte barnen utnyttjas fel.
Barnhemmet Sunflower ligger centralt i
Makutano men har en stor grönskande tomt
vilket gör att det känns som en oas när man
kommer in på området. Barnhemmet består av
fyra avdelningar i fyra olika byggnader, två
avdelningar för mindre barn, en avdelning för
större flickor och en avdelning för större pojkar.
På området finns gräsplaner för lek,
volleybollspel mm. Det finns även lite djur som
getter, kaniner och höns, och två kor.
Ca 50 barn bor på barnhemmet. Samtliga
barn är placerade på barnhemmet efter att
beslut fattats av behörig myndighet. 35 av
barnen går på Faith Homes egna skolor i
Makutano, Sunflower Nursery School
(förskola) eller Sunflower Junior Academy
(grundskola). De barn som uppnått
gymnasiestudier går på Faith Homes
Secondary School (gymnasieskola) i Buyofu
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i västra Kenya nära gränsen till Uganda. På grund av avståndet bor de under terminerna på
skolans internat men kommer hem till barnhemmet under skollov.
Personalen på barnhemmet består av fem anställda kvinnor som arbetar enligt dygnet runt
schema. En sjuksköterska arbetar heltid och har ansvar för barnhemmet och Faith Homes skolor
i Makutano. Hon har ett särskilt mottagningsrum på barnhemmet. De barn på barnhemmet som
har behov av ytterligare läkarvård tas till en privat klinik i Kitale eller till sjukhuset i Eldoret. På
barnhemmets område finns också Faith Homes yrkesutbildning till sömmerskor.
•

Skolor, hälsovård och matutdelning - drift av skolor och förskolor i Faith Homes regi
samt de skolor som ”sponsras”. En bärande grundidé inom Faith Homes of Kenya är att ge
hjälp till självhjälp. Ett mål är att kostnader för
skolor finansieras genom skolavgifter, enligt de
riktlinjer som statliga myndigheter bestämt.
Under året har insamlade gåvomedel använts för
att hjälpa barn, där föräldrarna inte haft möjlighet,
att helt eller delvis betala skolavgiften.
Skollokalerna används intensivt och under loven
har reparations- och underhållsarbeten av
klassrum, tak och toaletter skett.
De största skolorna är Sunflower Junior Academy
i Nairobi och Makutano som inklusive förskolan
har över 1.000 elever vartdera, varav över hundra
i Makutano är internatelever. Alla elever äter
lunch på skolan. Förskolebarnen får även ett mål
på förmiddagen. Internateleverna äter också
frukost och kvällsmat. Utdelning av mat sker
även till svältande i hungerdrabbade områden.

•

Odling och Vatten – dessa verksamheter sker på Faith Homes markområden för skolor,
barnhem och kyrkor. Denna verksamhet innehåller en begränsad form av trädplantering,
odling av grödor såsom majs och grönsaker för matproduktion samt olika former av
vattenprojekt. Vi har också en jordbrukstraktor som är i full drift med plöjning etc.
Det finns numera också ett stort växthus där
tomater, morötter m.m. odlas. Isak är den som
sköter all jordbruksverksamhet. Man har också på
flera platser köpt stora vattentankar som samlar
upp regnvatten till stor nytta och inbesparade
vattenkostnader.

Brunn och vattenförsörjning på skolan i Kiminini.
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•

Trädplantering

Plantering av träd har skett i områden där det finns förutsättningar
att plantorna överlever i syfte att producera virke till byggnation,
staket mm samt till ved. Bland arterna som planteras kan nämnas
Eucalyptus, Graevilla Robusta och Nandi flames. Träd från egen
skog används för de egna byggnadsarbetena.
•

Brunnsgrävning

En verksamhet som fortsätter men som skulle behöva ytterligare
medel, är grävning av brunnar främst inom de egna skolområdena.
De behövs både till dricksvatten, hygien och bevattning. En brunn
kan vara 20-30 m djup med vattentank på 5- 10.000 liter. Vatten som
vi då slipper att köpa in och bekosta transporter för. Kostnaden för
en sådan brunn inkl. pump är ca 30.000 svenska kronor.
•

Speciella projekt

Dessa gäller t ex byggnation av förskolor, skolor och internat. Det finns stora behov av ytterligare
byggnader för skolor och förskolor.
•

Kiminini Mission Project

2008 inköptes ett markområde om sju tunnland
motsvarande 35.000 m2 utanför byn Kiminini i
Trans Nzoia distriktet. Hela markområdet är
inhägnat med höga staket ur säkerhetssynpunkt
och har idag 8 skolklasser och 3 förskoleklasser
med totalt 300 barn. Ett stort klassrum på 6 x 8
m dvs. ca 50 m2 med 4 metallfönster, virke,
plåttak, tegelväggar och inredning kostar ca
50.000 svenska kronor inkl. transporter, arbetskostnad m.m. I Sverige skulle detta kosta minst
10 gånger så mycket om vi byggde i samma standard och 50 gånger mer i svensk standard.
•

Skolprojekt i Kacheliba West Pokot

Faith Homes har bedrivit kyrko- och skolverksamhet
i byn Kacheliba sedan 1970-talet. Skolprojektet i
Kacheliba har utvecklats till ett större projekt med
flera skolbyggnader. För att möjliggöra skolgång för
barn som har lång väg till skolan har två hus byggts
med sovsalar för ett 40-tal internatelever.
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•

Där det bäst behövs

Insamlade medel har använts inom följande fyra områden:
o Barn på barnhem och skolor har fått hjälp med kostnader för skolavgifter, böcker, vårdoch sjukhuskostnader mm enligt redovisningen ovan.
o Kostnader för reparations- och underhållsarbete samt byggarbete.
o Administrativa kostnader som kontorsmaterial, datorer och tryckkostnader.
o Kostnader för fordon; service, reparation och underhåll av lastbilar och skolbussar.

Kenyanska styrelsen Faith Homes of Kenya
Eftersom allt praktiskt arbete och alla insamlade medel i praktiken hanteras i Kenya är det
mycket viktigt med en kompetent styrelse på plats. Styrelsen består av 12 kvalificerade och
erfarna personer från olika delar av Faith Homes arbete. I styrelsen ingår också Fride Nilsson
som Director och Deborah Nilsson som Supervisor. En separat förvaltningsberättelse upprättas
tillsammans med årsbokslutet i Kenya av den kenyanska styrelsen.

Fride Nilsson

Den kenyanska styrelsen

Deborah Nilsson

Till slut
Slutligen vill styrelsen tacka alla understödjare av
Faith Homes arbete i Kenya. Ett särskilt tack
riktas till Fride och Deborah Nilsson för deras
engagerade och outtröttliga arbete.

För den svenska Insamlingsstiftelsen The Faith Homes of Kenya 2021-03-15

Rolf Rööst

Lars Fränne

Laila Johansson

Sara Öström

Lena Öström

Åke Eriksson

Karolina Fränne

