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KRAFTTAK FOR Å FULLFØRE PROSJEKT «HOPE FOR LIFE» 

Flekkefjord Rotary besøkte første gangen organisasjonen «Hope for Life» i 

«Bananskogen» utenfor Kigali i 2011, etter initiativ fra Peace Umurisa Rwivanga. 

Klubben hadde da avsluttet et 11 års samarbeid med Mor Theresa barnehjem i 

Kigali. Her møtte vi Josiane, som mer eller mindre på egenhånd hadde sett 

behovet for å gi gatebarn fra Kigali et alternativ til livet på gata, først ved å ta de 

gatebarn inn i sitt eget hjem og deretter ved å skaffe nok midler til å leie «skuret» 

i bananskogen. Organisasjonen «Hope 

for Life» ble stiftet og registrert som 

veldedig stiftelse i Rwanda. 

I samarbeid med norsk ingeniør i Rwanda fikk vi målt opp tomta for å se 

hva som skulle til for å bygge et eller flere hus – en barnelandsby. 

Infrastrukturen (vann/avløp og elektrisitet) i området var mangelfull og 

tomta viste seg også lite egnet til formålet. 

Under vårt neste besøk til Rwanda og «Bananskogen» i januar 2013 fikk 

vi informasjon om at stiftelsen Hope for Life hadde blitt gitt muligheten av det offentlige til et stykke land i 

Kayonza. Denne tomta var langt bedre egnet for formålet, både med hensyn til eksisterende infrastruktur, 

tilgang til skoler og utvidelsesmuligheter, samt lengre avstand fra Kigali. Klubben besluttet da etter inngående 

drøftelser å bygge det første huset i barnelandsbyen så snart finansieringen var på plass. Bygget var basert på 

tegningsunderlag fra Kristiansen Selmer Olsen.  Det ble gjennom norske kontakter i Rwanda og direkte gjennom 

Hope for Life hentet inn anbud fra tre ulike entreprenører.  

Finansieringen var en utfordring, men bidrag fra nye 

Rwanda-konserter, gaver fra medlemmer og andre 

gjorde at klubben i mars 2015 kunne gi klarsignal til 

Hope for Life til å starte. Vårt store Rwanda-

prosjekt – Barnelandsbyen – var sparket i gang. 

Målet var om mulig å bygge 4 hus; en formidabel 

oppgave for en Rotaryklubb. Nå står vi likevel 6-7 år 

etter første spadestikk med 3 ferdige hus i en 

barnelandsby. Et prosjekt og en organisasjon som 

har høstet stor anerkjennelse hos myndighetene i Rwanda.  

Det gjenstår ett hus – så har vi oppnådd målet. Foreløpige kostnadsanslag sammenstilt med forventet 

overskudd fra høstens Rwandakonsert, samt jubileumskonserten i mars 2022 viser at vi er vel kr 150.000 unna å 

kunne fullfinansiere hus nr 4 og ferdigstille selve byggingen av barnelandsbyen. 

---------------------------- 

Rwandakomiteen med President Unni i spissen, ønsker å sette i gang en «sluttspurt» for dette prosjektet med 

en rekke tiltak for å skaffe de siste pengene vi behøver. Både eksternt og internt. 

Som et av tiltakene vil vi henstille våre medlemmer om å være med på å bringe prosjektet i mål gjennom et 

bidrag til Rwanda-fondet, slik at vi allerede i mars 2022 kan gi Hope for Life beskjed.  


