PEOPLE FOR PEOPLE
Bekreftelsesdokument — deltakelse P4P
Elev: ____________________________
Klasse: ______
Info om People for people v/Bente Denstad
Som kjent har det vært en stor konflikt mellom stammene Hutu og Tutsi i Rwanda.
Dette eskalerte i 1994, da over en million Tutsier ble massakrert av Hutuene. Det finnes også en tredje stamme som heter Batwa, dette er et utdøende
pygmestamme som trenger nødhjelp. I dag får over 25 familier fra Batwastammen melk hver uke fra kyrne våre. Vi kan melde at barnas helse og allmenntilstand er økt betraktelig! Målet er at de skal bli i stand til å gå på skole hver dag!
- En viktig del av prosjektet er forsoningsarbeid mellom alle de tre stammene. Når de får kyrne hjem deler de på melken, stell og ansvar for kua.
- Elever ved Skjetlein har jobbet med dette prosjekt i 4 år og på grunn av Skjetleinelevens innsats i fjor har følgende skjedd på Fred’s Farm i Rwanda:
- Installert en 500 liters tank, noe som har hjulpet vanntilgangen betraktelig.
- Ferdigstilt og tatt i bruk toalettbygningen, toalettene ogforbedret driftsbygget.
- Utvidet staben fra 5 til 6 ansatte.
- Kaffe er høstet og solgt. Opplæring i innhøsting og behandling av «Coffee cherries».
- Det er plantet flere hundre småplanter og stiklinger, ulike skyggetrær for kaffebuskene og det er supplert med nye kaffebusker. Frukttrær, aloa vera,
bamboo og planter til for. I tillegg er det sådd frø og spiselige vekster som amaranth, solsikke og skyggetrær.
- Uthus/lager er ominnredet til hønsehus der 13 høner og 2 haner er innkjøpt.
- Vi ønsker et prøveprosjekt med melkegeiter. En innovativ bonde i det østlige Rwanda har flere hundre melkegeiter, og mangeårig erfaring. Han brukes
av landbruksdepartementet som et «kunnskapsbase». Vi har besøkt ham og han er villig til å stille sin kompetanse til vår disposisjon. Det er også mulig å
kjøpe geiter hos ham.

Hjelp elevene med å hjelpe andre ved at du gir eleven penger for et dagsverk, dagsverket er verdsatt til minimum 400.– kroner.
Takk til alle som vil bidra!

P4P er Skjetlein videregående skole sitt lokale veldedighetsprosjekt. Dette innebærer at alle elevene skal samle inn
kr. 400.– ved egeninnsats i bedrift eller til privatpersoner. Avlønning av arbeidet eleven utfører, honoreres med minimum
kr. 400,–. Arbeidsgiver står selvfølgelig fritt til å øke dette beløpet.
Betaling:

Eleven har i dag jobbet for meg/oss _______________________________ (navn på arbeidsgiver/bedrift).
Beløp kr. _______

 Beløpet er overlevert eleven kontant (underskrift arbeidsgiver) ________________________________
 Beløpet er overført på Vips til 98539—Skjetlein videregående skole PEOPLE FOR PEOPLE
 Beløpet er betalt til 4212 24 53957 — People for people v/Arne Denstad
Viktig: Det må være med Fornavn, etternavn og hvilken klasse eleven går i på innbetalingen.
Se mer om prosjektet på skolen hjemmeside www.skjetlein.vgs.no
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