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Sjukskötaren
Samuel
För 10 år sedan var Kynningsrud med och öppnade det första 
barnhemmet. Då träffade vi 14-årige Samuel Charo. Han var 
föräldralös och hade anlänt till barnhemmet två år tidigare. 
Samuel gjorde ett starkt intryck när han berättade om sitt liv 
och sina framtidsdrömmar – han ville bli läkare. 

Alla barn har drömmar. I höstas besökte Elisabeth och Ivar Kynningsrud återigen 
barnhemmet i Kenya, och möttes av Samuel som var mycket glad och nöjd. Han 
berättade att han snart tar sin examen – inte som läkare, utan som sjukskötare! 
Samuel är en av många som har fått ett nytt liv genom NSP Aid. Det visar att det 
hjälper att bidra, och det ger «glädjen är att vara till nytta» en helt annan dimension. 
Det är inte bara många barn som räddas – den enskilda individen har i sin tur 
en positiv effekt på andra, så vårt bidrag gör verkligen skillnad.

Malaika Charity Farm – ett nytt projekt
NSP Aid är en välskött organisation och eldsjälar ser till att de ekonomiska resurserna 
används på rätt sätt och upprätthålls. Planeringen är långsiktig och strategisk. 
Nyligen köptes en 200 hektar stor jordbruksmark, Malaika Charity Farm, och 
förutsättningarna är på plats för att kunna producera så många som tre skördar 
per år. Det har borrats efter vatten och åkrarna är säkrade med elefantstängsel. 
Detta ska producera mat till alla barn som NSP Aid hjälper. Vi bidrar alla till att 
skapa möjligheter för att barnen ska kunna förverkliga sina drömmar. 
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Tack för att du gav mig ett hem 
– och en framtid!s arkitektur (CBA)
Genom att stödja NSP Aid har du som anställd på Kynningsrud hjälpt 
till att skapa ett tryggt hem och hopp om framtiden för många 
barn i Kenya. Det mer än tioåriga stödet har räddat Samuel – och 
många med honom. Kynningsrud och våra anställda har bidragit till 
byggandet av barnhemmen Faraja Childrens Home, Malaika Villages 
Faraja och Malaika Villages Kisarin. Det har bestämts att Kynningsrud 
ska fortsätta att stödja NSP Aids arbete, och vi kommer att finansiera 
ytterligare ett hus på Kisarin som öppnar den 29 april. Vi hoppas att 
du känner att glädjen är att vara till nytta! 

Cool and the gang.

Det blir tre 
skördar om 
året.

Samuel Charo är snart utbildad sjukskötare!

Kirsti Finsal på Nordic Crane träffade Samuel i Kenya 2012.

Nya 
bostadshus 
i Kisarin.

Läs mer om Malaika 
Charity Farm. 
Skanna QR-koden. 

Läs mer om NPS Aid.
Skanna QR-koden.




