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Visjon

Øke livskvaliteten til barn fra 
fattige familier

Misjon

Tilby gratis kvalitetsutdannelse 
for alle barn i Nzunguni Village

Formål

Eco Moyo Education Centre er en norsk, frivillig forening som har jobbet i Norge 
og Kenya siden 2014.  Ved å engasjere et internasjonalt nettverk av frivillige, har vi 
bygget en barneskole i en rural landsby et par timer nord for Mombasa. Skolen er 
et gratis tilbud for alle barn som bor i Nzunguni landsby, som består av ca 70 
familier. 

Foreningen jobber med koordinering av aktiviteter og innsamling av penger som går 
til å utvide og drifte skolen.
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Struktur

Eco Moyo Education Centre består av 4 deler:

1. Norsk forening
Opprettet i 2013. Alle donasjoner går gjennom foreningen og det er styret som beslutter 
hvordan pengene skal brukes. 
Styreleder: Laurie Vestøl 
Styremedlemmer: Pernille Hauge og Lindsay Sanner

2. Kenyansk CBO (community based organisation)
Opprettet i 2015. Alle donasjoner overføres fra den norske foreingen til denne CBOen.
Styreleder: Patrick Wachira 
Sekretær: Mercy Njeru
Kasserer: Asumptor Kamende 

3. Kenyansk barneskole
Opprettet i 2018. Sertifisert hos Kenya Private School Association og venter på 
godkjenning av søknad om statlig registrering hos utdanningsmyndighetene i Kilifi.
Grunnlegger og “Patron”: Lindsay Sanner
Direktør: Asumptor Kamende
Rektor: Priscillar Tunje

4. Kenyansk aksjeselskap 
Opprettet i 2013. For å kjøpe skoletomten og dermed tillate eierskap for en utlending, var 
dette en nødvendig løsning. Det er ingen andre aktiviteter som pågår i selskapet. 
Direktør: Lindsay Sanner
Aksjeeier: Asumptor Kamende

Alle som er involvert med Eco Moyo prosjektet jobber på frivillig basis, med unntak 
av skolens ansatte som bestod av følgende personell: 1 direktør, 1 rektor, 1 
regnskapsfører, 4 lærere, 2 barnepassere/kokker, og 2 vakter

Alle som mottar lønn er kenyanske statsborgere. Vi følger nasjonale retningslinjer 
for utbetaling av lønn, pensjonstrekk, helseforsikring og skatt. 
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Hvor jobber vi
Kenya er et land ved ekvator i Øst-Afrika. Det grenser mot Tanzania i sør, Uganda i vest, 
Sør-Sudan i nordvest, Etiopia i nord, Somalia i nordøst og Indiahavet i sørøst. 

Kenya ble selvstendig fra Storbritannias kolonistyre i 1963. Etter flere år med økonomisk 
nedgang har økonomien i landet sakte men sikkert bygget seg opp igjen, men korrupsjon 
og manglende moderniseringer utgjør fortsatt store hindringer for landets økonomiske 
utvikling. Store deler av landets befolkning lever under fattigdomsgrensen og Kenya er 
avhengig av internasjonal bistand.

Afrika

Kenya

Tana River

Taita Taveta

Lamu

Kilifi
Mombasa

Kwale

Kenyas befolkning er på ca 50 mill mennesker og 
vokser raskt.  Kiswahili og engelsk er offisielle språk, 
men det er 42 ulike stammer med sine respektive 
språk. Ca 83 % kristne, 11,2 % muslimer og rundt 
300 000 hinduer. 

Klimaet i Kenya varierer fra tropisk langs kysten til 
temperert i innlandet.

Skolen vår ligger i Kilifi som 
en av de fattigste fylkene i 
landet med en befolkning på 
litt over en mill.  

Inntjeningsmuligheter ligger i 
turisme og fisking, men 
arbeidsledigheten er høy. 

70% av menneskene lever 
under fattigdomsgrensa.

https://no.wikipedia.org/wiki/Ekvator
https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98st-Afrika
https://no.wikipedia.org/wiki/Tanzania
https://no.wikipedia.org/wiki/Uganda
https://no.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8r-Sudan
https://no.wikipedia.org/wiki/Etiopia
https://no.wikipedia.org/wiki/Somalia
https://no.wikipedia.org/wiki/Indiahavet
https://no.wikipedia.org/wiki/Tropisk_klima
https://no.wikipedia.org/wiki/Temperert_klima
https://no.wikipedia.org/wiki/Tropisk_klima
https://no.wikipedia.org/wiki/Temperert_klima
https://no.wikipedia.org/wiki/Ekvator
https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98st-Afrika
https://no.wikipedia.org/wiki/Tanzania
https://no.wikipedia.org/wiki/Uganda
https://no.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8r-Sudan
https://no.wikipedia.org/wiki/Etiopia
https://no.wikipedia.org/wiki/Somalia
https://no.wikipedia.org/wiki/Indiahavet
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Utdanning i Kenya
I utgangspunktet er grunnskolen gratis i Kenya, men de kommunale skolene er svært 
nedslitte, dårlig utstyrte og med relativt få lærere. Elevene må selv betale for uniformer, 
skrivebøker og eksamener.  Ofte ansetter skolen private lærere som foreldrene må betale 
for utenom. Ett av seks barn får derfor ikke skolegang i det hele tatt.

Barna til de rikeste i landet går derimot på eliteskoler med god lærerdekning, skikkelig 
utstyr og bygninger som ikke ramler sammen. Det finnes også en del skoler som ligger midt 
på treet ressursmessig, men forskjellene øker fra år til år. De har fått et klassedelt 
skolesystem i Kenya.

Siden 1985 har det kenyanske utdanningssystemet hatt 8 år med barneskole, 4 år med 
ungdomsskole og 4 år med høyere utdanning. Dette systemet fokuserte kun på akademiske 
ferdigheter og strippet skolen for alle typer praktiske fag.

I 2019 har det kommet en ny læreplan der man har 2 år med førskole, 6 år med barneskole, 
3 år med mellom-skole, 3 år med senior-skole og 3 år med høyere utdanning. Her skal 
nasjonale prøver erstattes med evaluering av studenters evner.  Det blir mer prosjektarbeid 
of praktisk undervisning. Den nye planen er implementert fordi landet sårt trenger flere 
teknologer, teknikere og håndverkere.

I Kilifi fylke bor det over 1 mill mennesker.  47% av befolkningen er under 14 år.  50% har 
fullført grunnskolen. 13 % har fullført ungdomsskolen. Det er 252 kommunale barneskoler 
og 64 kommunale ungdomsskoler, men de har 81 private barneskoler, 5 private 
ungdomsskoler og 2 internasjonale skoler.  Av de 47 fylkene i Kenya, ligger Kilifi på 34. plass 
når man måler nasjonale prøver.

I 2018 var det rapportert om mer enn 13 000 graviditeter blant jenter i barneskolen.

Utdanning i Kilifi
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Eco Moyo Primary School

Skolen åpnet offisielt i januar 2018.  Vi er registrert hos Kenya Private School Association 
og sendte inn søknad om statlig registrering hos utdanningsmyndighetene i Kilifi.

I 2018 hadde vi 108 elever, fordelt på 4 klassetrinn. Med unntak av en gruppe på 14 barn 
som bor på skolen, er alle våre elever fra landsbyen som omringer oss.  

Skolens ansatte bestod av følgende personell: 1 direktør, 1 rektor, 1 regnskapsfører, 4 
lærere, 2 barnepassere/kokker og 2 vakter

Fasiliteter: 5 klasserom, skolekjøkken, skole toaletter, lærerværelse, kontor og lager,  
studenthjem, lærerboliger, besøkshytte og et privathus. 

Klasse Jenter Gutter Totalt Kommentar

Grade 3 12 14 26 “Grade” følger ny lærerplan

Class 4 17 12 29 “Class” følger gammel lærerplan

Class 5 12 15 27 “Class” følger gammel lærerplan

Class 6 15 11 26 “Class” følger gammel lærerplan

Totalt antall elever 108
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Vi følger det nasjonale pensumet. Undervisningen foregår hovedsakelig på engelsk og det er 

egne swahili klasser i timeplanen.

Skoleåret begynner i Januar og består av tre sementere som er delt opp av ferier som til 

sammen utgjør ca 3,5 måneder. 

Skoledagen begynner 07.00 for alle klassetrinn. 1 - 3 klasse avslutter kl. 15.00 og 4 - 6 

klasse avslutter 16.30.  Skoledager er Mandag til Fredag. 

Ettersom pensumet ikke vektlegger praktiske fag, har vi implementert musikk, dans, drama 

og jordbruk som “extra curricular subjects”. 

Skolen koster ingenting 
for elevene som får 
dekket følgende:

• Næringsrik grøt til 
frokost

• Uniformer og gymtøy

• Bøker og 
skolemateriell. 

Hva dekkes?
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• Tilrettelegge for trygge omgivelser for 
elever og ansatte

• Tilby næringsrik mat til elever og ansatte

• Engasjere elevene i kreativt arbeid 

• Fokusere på utvikling av praktiske 
ferdigheter 

• Tilby valgfag som øker elevenes 
bevissthet til å ta vare på miljøet

• Inspirere elevene til å tenke selvstendig 
og samtidig bli ansvarsfulle lagspillere

• Bruke digitale verktøy i undervisningen

Målsettinger

I slutten av hvert semester kommer foreldrene (eller besteforeldrene) til semester 

avslutning.  Denne dagen består av individuelle samtaler mellom klasselæreren, eleven og 

dens foresatte der man diskuterer elevene utvikling og trivsel, samt får høre om hvordan 

situasjonen er på hjemmefronten. De foresatte har dessuten dugnad halve dagen hvor de 

bidrar med manuelt arbeid som må gjøres på tomta. Det blir som regel også fremføring av 

sanger og skuespill som elevene har lært. 
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Lærerne

Vi ansetter kun sertifiserte lærere i henhold til nasjonale standarder. 

En P1-lærer kan undervise i alle trinn i barneskolen, mens en EDCE-lærer kan undervise 
førskolen og opp til 3.klasse. I tillegg til dette, må alle lærere registreres hos TSC (teachers 
service commission) og levere politiattester for å vise at de ikke har kriminelt rulleblad. 

Hos oss har alle klassene en klasseforstander, men fra 3.klasse - 6. klasse, rullerer lærerne 
basert på hvilke fag de trives best med å undervise. 

Det er vanskelig å finne gode lærere i området hvor skolen vår ligger. Til tross for at 
nærmeste by (Kilifi) ligger bare 40 min kjøretur unna, utgjør transport kostnader såpass 
mye at mange lærere som bor i byen syns det blir for dyrt. 

Løsningen har vært bygging av pendlerboliger. Fra Mandag til Fredag bor staben på skolen 
og reiser hjem i helgene. 
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Elevene

Det er kun barn som bor i Nzunguni landsby som får gå på skolen vår.  

Men det er ikke uvanlig at folk som bor utenfor landsbyen prøver å “jukse seg til” en plass 
hos oss. Sammen med “village elders” og andre ledende skikkelser i landsbyen, registerer 
vi derfor elevene gjennom intervjuer med familiene. Men landsbyen er liten, de fleste 
kjenner hverandre og mange er i slekt.

Nzunguni village består av ca 70 familier og de fleste bor i jordhytter, uten vann og strøm.  
Det er ikke uvanlig at barna blir tatt vare på av sine besteforeldre mens foreldrene er i 
byen og jobber.  De fleste besteforeldrene er analfabeter og snakker ofte kun det lokale 
stammespråket. Og ikke swahili eller engelsk. Dette er en utfordring med tanke på lekser 
og oppfølging av elevene. 

En god del av barna som begynner hos oss har aldri gått på skole, eller har sluttet i 
periodevis og har ikke hatt kontinuitet i utdanningen. Vi forsøker så godt det lar seg gjøre 
å plassere de i klasser hvor de mestrer innholdet, men også fungerer sosialt. Dette er til 
tider svært krevende.

Mange av våre elever er i slekt med hverandre og kommer fra store familier, der både 5 
og 6 søsken er vanlig. Ofte er det kun en av foreldrene som forsørger hele familien, noe 
som gjør at det er vanlig for våre elever å spise kun ett måltid om dagen.  På skolen vår 
får alle barna næringsrik grøt til frokost og dermed 2 måltider per dag.
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Kostskole elevene

I Kenya er det svært vanlig å sende barna sine på kostskole såfremt man har råd. I 2018 
bodde det 8 jenter og 6 gutter på studenthjemmet på skolen vår. Dette tilbudet gjelder 
kun for de barna som kommer fra Mombasa hvor prosjektet vårt opprinnelig startet. Da 
vi begynte arbeidet vårt med fattige barn i Mombasa i 2014, var de 20 stykker. Ikke alle var 
gamle nok til å bli med oss da den nye skolen ble bygd i Kilifi (to timer unna). Løsningen 
ble å ta med seg alle barna som var over 9 år.  De som er yngre fikk skoleutgifter dekket 
av oss, slik at de kunne fortsette på skolen i Mombasa og deretter komme til skolen vår 
når de blir gamle nok. Ingen av barna er foreldreløse, men kommer fra svært fattige hjem. 

Kostskole eleven bor på skolen mesteparten av året og drar kun hjem i feriene.  Jenter og 
gutter er delt opp i to ulike rom og har hver sin seng, samt alt de trenger av sengetøy, 
myggnetting, vaskemidler mm. De får tre måltider om dagen. De vasker sine egne klær og 
har chores som de fordeler seg i mellom gjennom uken. I helgene lager de ofte mat 
sammen med barnepasserne og ser på film på skolen PC. Foreldrene besøkte skolen før 
den åpnet i 2017, men siden den gang er det få som tar turen for hilse på sine barn. 
Asumptor (direktøren) bor fast på skoletomten og har hovedansvaret for barna mens de 
er på studenthjemmet. Sammen med to barnepassere som jobber på skift, har de skapt et 
trygt og varmt hjem for elevene. 
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Administrasjonen
Asumptor Kamende er skolens direktør og tar seg av alt som har med drift av skolen å 
gjøre. Dette innebærer innkjøp av mat og bøker, utbetaling av lønninger og styring av 
skolens økonomi (sammen med regnskapsfører), samt ansvar for personale og oppfølging 
av rutiner og skolens reglement. Asumptor har jobbet for Eco Moyo siden 2014 og har 
vist seg å være en svært pålitelig, lojal og hardtarbeidende person. Asumptor er utdannet 
Montessori lærer.  

John Kimanzi er skolens regnskapsfører og kommer hver uke for å se over kvitteringer og 
samle all informasjonen i et digitalt regnskapssystem. Dette sendes videre til Norge.

Lindsay Sanner er skolens grunnlegger. Hun har bodd i Kenya siden 2013 (med unntak av 
sommerjobber i Norge), men flyttet tilbake til Norge i 2018. Lindsay jobber primært med 
å finne penger til prosjektet og jobber med å koordinerer byggeprosjekter, besøkende, 
ansettelser, samt å se over rutiner for drift og økonomi. 

 

Andre elever
I tillegg til elevene ved vår skole, støtter vi 
5 andre barn med skole avgifter. Dette er 
barna som var for unge til å bli med oss da 
skolen flyttet fra Mombasa og ut på 
landsbygda. 

Når disse barna fyller 9 år, vil de komme 
og bo på skolen sammen med de andre 
kostskole barna.
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Byggeprosjekter
I 2018 ble følgende bygd:

Nytt klasserom. Dette ble bygd for førskolen og betalt for av inntekter fra Eco Moyo 
Dance Battle. 

Besøkshytte. Her skal gjester kunne bo når de kommer på besøk. Bygget er på 2 etasjer 
og har utsikt il det indiske havet. Det er 6 sengeplasser. Designet og bygd av studenter fra 
NTNU og Dager Eggertson og Sami Rintala. Betalt for av Eco Moyo Auction. 



�15

Rommene i lærer boligene ble delt i to slik at vi nå har 6 private rom. Det ble også bygget 
2 utedoer og 4 dusj områder som er på deling for de som bor her. Alle prosjektene på 
denne siden er talt for av Eco Moyo Auction. 

Skolekjøkkenet ble utvidet slik at det er mer plass til oppbevaring, samt vasking av hender, 
og tanker til drikkevann. 

Asumptor (Direktør) og Lindsay (grunnlegger) har i en periode bodd sammen i huset til 
Lindsay. Det ble derfor bygget et anneks med tilhørende utedo og dusj (og vanntank) som 
Asumptor bor i når Lindsay er i Kenya. Når Lindsay er i Norge bor Asumptor i 
hovedhuset. 
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Grønne prosjekter
Endelig har vi begynt å høste en del egenprodusert mat! Vi dyrker mais, cassava og bønner 
på det lokale viset og har i tillegg prøvd oss noen andre vannings teknikker. 

Det ble kjøp et drypp anlegg til dyrking av lokale spinat-aktige planter som kostskole 
elevene spiser mye av. 

PRI (Permaculture Research Institute) Kenya ble innleid og holdt kurs om bærekraftig 
jordbruk. Vi gravde horisontale kanaler for å stoppe vannet og hindre erosjon. 

Elevene plantet både lokale og exotiske tre sorter over hele skole tomta. 
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Bananplanter har blitt dyrket i dype hull for å ta opp regnvann som fører til erosjon.  Det 
blir plantet pasjonsfrukt under ulike pergolaer for å skape skygge.

Stråtakene har ikke takrenner. Derfor har vi gravd grus kanaler der vannet treffer bakken 
og fører det til bananer. Vi bruker også plast-tønner med jord som resirkulerer vannet. 

Vann

For å bedre sikre at vannet som drikkes, har vi lagt om hele rørsystemet under bakken 
med egne kraner til drikkevann. Det er installert et vannfilter som sikrer god hygiene.
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Statlig registrering av skolen

Alle private skoler må registreres hos staten og dette er en svært omfattende prosess. 
Utdannings personell, helsepersonell og representanter fra NEMA(The National 
Environment Management Authority of Kenya) kommer på befaring for å undersøke alt fra 
hygiene til oppfølging av lærerplaner og  ikke minst at alle papirer knyttet til eierskap av 
tomta er i orden.  Søknaden ble levert i slutten av desember 2018. 

Vi er også registrert hos Kenya Private Association. 

Innkjøp av inventar

I tillegg til bord og benker til 6.klasse og bord og stoler til lærerværelse, ble det bygd 
tavler, hyller og kommoder til oppbevaring av bøker og skolemateriell samt stumtjenere, 
søppelkasser mm.
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Eco Moyo Auction

Eco Moyo Dance Battle

Martin Whatson og Fredrik Bornøe Haukebøe gjentok suksessen for tredje gang! 

27 kunstnere fra både Norge og utlandet donerte kunst som ble solgt på E-Bay for til 
sammen 413 000 kr! Disse pengene har hovedsakelig gått til lønninger og 
byggeprosjektene som er nevnt tidligere i denne rapporten. Uheldigvis tar E-bay en stor 
prosent del av innsamlingen. Sammen med PayPals utgifter gikk 35 000 kr i gebyrer….!

Etter initiativ fra Camilla Sanner ble 
det arrangert hip hop danse battle 
på Kulturhuset i Oslo. 

Med god hjelp fra Very agency og 
ikke minst familie og venner, ble det 
et meget vellykket event med lotteri 
og salg av T-skjorter, hettegensere og 
nett med Eco Moyo logo.

Vi fikk inn 40,000 kr - akkurat det 
som var målet for å sponse et nytt 
klasserom (som ble bygd i 
desember).
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Innsamlingsaksjoner

På Sandøya i Porsgrunn stiller øyfolket opp som aldri 
før! Det ble ble arrangert markedsdager på 
sommeren og julebasar og lotteri før jul. Disse 
eventene er initiert av vår søster-forening som heter 
Eco Moyos Venner. 

Henriette Sire Seljom og Merete Mella Kristoffersen 
samlet inn penger fra jobb, venner og bekjente til 
aktivitetsdager med elevene på skolen (i deres 
juleferie).

Lina Tanberg løp maraton for Eco Moyo i September 
og samlet penger fra sitt nettverk her.

I tillegg var det flere som gav donasjon til skolen som 
julegave til sine. De fikk tilsendt et bevis på 
donasjonen som kunne pakkes i konvolutt.

Barna til Martin Whatson hadde en liten basar med 
nabo ungene og solgte saft og vafler til inntekt for 
skolen!

Kjell Finvåg og Bente Hayes betalte sammen med 
sine venner for alle de nye skoleuniformene som ble 
laget i juleferien.

Skap Folkehøgskole arrangerte julemarked hvor 
elevene hadde laget ulike gjenstander som ble solgt 
til inntekt for Eco Moyo.

Ny søster forening

Pernille Sofie Hauge og Martin Olav Senneset opprettet en ny forening i Førde. 
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Frivillige

Barnas fredspris
Barnas Fredspris er et prosjekt som ble startet av en lærer for 17 år siden. Barn samler 
inn penger til veldedige formål og det er barna selv som stemmer over hva pengene skal 
gå til.  55 000 kr ble innvilget til mat, bøker og lønninger. 

I løpet av året hadde vi besøk av tre grupper fra Norge som alle arrangerte aktiviteter 
for barna. Sport, kunst og håndverk og leker har blitt introdusert for både elever og 
lærere og det har blitt kjøpt inn utstyr til praktiske fag og ikke minst har alle barna fått 
ekstra god mat under disse periodene. Skap Folkehøgskole hjalp til med å bygge deler 
av en ny lekeplass og finansierte bygging av husker og andre lekestativ.

Per 31 desember 2018 var det registrert 36 faste givere fra både Norge og USA som til 
sammen donerer 12 855 kr i måneden. Amerikanske givere donerer til vår søster 
organisasjon i statene som heter Journeys of Solutions. Denne organisasjonen tar ingen 
sum for å formidle donasjonene, men det er bank kostnader når de overfører gjennom 
Pay Pal.

Faste givere
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Eco Moyo Education Centre

Aktivitetsregnskap

Anskaffede midler

Note 2018

Innsamlede midler, gaver, mv 3   716 975 

Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter
Som oppfyller organisasjonens formål   5 846 

Sum opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter   5 846 

Andre inntekter   26 410 

Sum anskaffende midler   749 231 

Forbrukte midler

Kostnader til anskaffelse av midler
Innsamling av midler   1 080 
Andre kostnader til innsamling av midler   3 109 

Sum kostnader til anskaffelse av midlerSum kostnader til anskaffelse av midler   4 189 

Kostnader til organisasjonens formål
Eco Moyo Education Centre, Kenya   608 862 

Sum kostnader til organisasjonens  formål   608 862 

Administrasjonskostnader 7   1 240 

Sum forbrukte midler 2,6   614 291 

Aktivitetsresultat   134 940 

Tillegg/reduksjon i formålskapitalen (disponering)
Annen formålskapital 4   134 940 
Formålskapital med interne restriksjoner 4   -   

Sum endring formålskapital 4   134 940 

Økonomi
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Eco Moyo Education Centre

Balanse
Note 2018 2017

Eiendeler

Omløpsmidler

Varelager 8   2 142   -   

Fordringer
Andre fordringer   5 895   -   

Sum fordringer   5 895 

Bankinnskudd, kontanter   285 165   158 263 

Sum omløpsmidler   293 202   158 263 

Sum eiendeler   293 202   158 263 

Formålskapital og gjeld 

Formålskapital

Formålskapital
Formålskapital med eksterne bindinger   -     -   
Formålskapital med interne bindinger   -     -   
Annen formålskapital   293 202   158 263 
Sum formålskapital 4   293 202   158 263 

Sum Formålskapital 4   293 202   158 263 

Sum formålskapital og gjeld   293 202   158 263 
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Kommentar fra styret
Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Styret mener at 
årsregnskapet gir et rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling og resultat. 

Eco Moyo Education Centre sin virksomhet i Kenya utføres i sin helhet av Eco Moyo 
Centre som er en CBO (community based organisation). Denne CBOen får all sin 
finansiering fra Eco Moyo foreningen i Norge. 

Eco Moyo Centre (CBOen) skal revideres for første gang i løpet av våren 2019 
(regnskapet for året 2018) av ACC Kenya, som er godt respekterte og statsautoriserte 
revisorer i Kenya.

Oslo 23.02.2019

……………………………………..                              ………………………………….

Laurie Smith Vestøl                                                                                    Pernille Sofie Hauge
      Styreleder                                                                                                    Sekretær

                                              ………………………………………
                                
 
                                                         Lindsay Marie Sanner
                                                         Kasserer/Grunnlegger
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Takk 

Eco Moyo Education Centre ønsker å rette en stor takk til frivillige og givere som har 
bidratt i løpet av 2018.  Vi håper at formidlingen gjennom nyhetsbrev og innlegg på sosiale 
medier gir et informativt bilde av situasjonen rundt skolen i Kenya og ikke minst, at man 
føler seg trygge på at pengene går der de skal!

Kom på besøk
Ta kontakt med oss for å komme på besøk til skolen vår i Kenya. Personlige møter skaper 
personlig engasjement! De fleste som besøker skolen, kommer som regel tilbake :) 

Bli fast giver
Bidra til at barna i den fattige landsbyen vår får en god grunnskole i trygge omgivelser. 
Som fast giver mottar vil du motta nyhetsbrev om skolens utvikling.

Gå inn på nettbanken din og sett opp et fast beløp som trekkes hver måned. 
Kontonummer:15034088508. Du kan også bidra med engangsbeløp og benytte deg av 
Vipps: 10698 

Eco Moyo Education Centre

Sundet 18, 3950 Brevik

Telefon: +47 45608045    Epost: post@ecomoyo.com

Hjemmeside: www.ecomoyo.com 

Følg oss på sosiale medier 

Facebook: @ecomoyoeducationcentre


