EN RAPPORT FRA TAMBUA EMPOWERMENT WORK I KENYA
Tambua Empowerment Programmet er en ikke-statlig organisasjon (NGO) som
fokuserer på økonomisk makt og selvstendighet for medlemmene i foreningen og legger
vinn på fysiske utfordringer for hvert medlem.
Organisasjonens mål er å sammenkoble folket i lokalsamfunnet med deres egen
ekspertise og erfaring og bruke de lokale evner og kunnskap som allerede eksisterer.
Organisasjonen har som mål å hjelpe lokalsamfunnet slik at de kan utforske sine egne
skjulte verdier og bruke disse for å oppnå økonomisk utvikling.
Dette er nå andre året siden Tambua begynte sitt arbeid i en landsby i utkanten ved
navn Mwakika i Makueni County i Kenya. Organisasjonen ble invitert til denne
landsbyen av en konsulent som tilfeldigvis kom fra Mwakika landsby.

Mwakika landsby ligger omkring 70 km fra hovedstaden Nairobi. Men selv om ligger så
nær hovedstaden, opplever landsbybefolkningen en mengde utfordringer som f. eks.
mangel på vann og mat og manglende sikkerhet: Det finns også mange arbeidsløse i
Mwakika.
De omkringliggende nabolandsbyene som også er en del av Makueni County opplever
det samme tørre klima. Tenk deg hvordan situasjonen er for gravide kvinner eller en
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mor og hennes barn som må leve i en slik sørgelig tilstand og ikke vite hvor tid de skal
spise sitt neste måltid.
Så i februar 2015 og uten penger, bestemte Tambua seg for å starte en mobilisering av
folket i Mwakika-landsbyen. Vi ville prøve å sette i gang en prosess som skulle lede frem
til e kraftig økonomisk oppsving som ville styre landsbyen til økonomisk selvstendighet.
For å få dette til å fungere ville vi bygge opp mikrokredittsystemet i landsbyen som
fungerer ved at det gis lån som tilbakebetales etter forut bestemte retningslinjer.

Til det første møte arrangert av Tambua møtte det 70 mennesker fra Mwakikasamfunnet. Medlemmene fra lokalsamfunnet ble både informert og inspirert til å
organisere seg i grupper og begynne diskusjoner og muligheter og metoder på hvilke de
kunne opprette en spare og låneavtale for medlemmer og dermed redusere
fattigdommen. Etter dette møtet ble medlemmene overgitt til saken og og de organiserte
seg umiddelbart.
Tambua begynte så en trene disse gruppene om hvordan de kunne spare penger hver
uke og gi lån til medlemmer ut fra penger som var spart opp. Dette oppmuntret
medlemmene til å begynne med små forretningsforetak som igjen styrket deres
økonomi så vell som bedret deres livssituasjon. Tambua delte med lokalsamfunnet
viktigheten av å bruke deres egne talenter og lokale ferdigheter for å skape utvikling.
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Mange i lokalsamfunnet ble overrasket når de først forsto at de hadde en mendge
ferdigheter som lå der ubrukte og de lovte å begynne å bruke sine egne ressurser.
I løpet av 2015 mobiliserte Tambua sju grupper og fikk 175 medlemmer. I begynnelsen
av 2016 ble tre nye grupper dannet som et resultat av knoppskyting fra allerede
eksisterende grupper. Nå har vi 10 lag med 250 medlemmer. Denne suksess skyldes
vitnesbyrdet om forandringer de andre nabogruppene har opplevd.

Et kvinne i en av gruppene forsto ikke at hun hadde et talent. Hun kunne flette rep på en
slik måte at det kunne bli en kilde til inntekt for henne. Etter opplæring bestemte hun
seg for å bruke dette talentet hun hadde for å starte et lite foretak - hun kunne lage rep
som kunne brukes til å binde fast husdyr og likeså å binde fast og bære varer. I 2005
lyktes hun med å spare og slik begynne et lite foretak. Nå er stolt over at hennes liv
endret seg etter at hun tok imot underving fra Tambua
Mange av medlemmene i Mwakika en nå økonomisk sterke og arbeider hardt for å spare
litt penger som senere kan forandre deres liv. De er bestemt på å spare penger hver uke
og sette og har langsiktige mål og håp som de vil se fullført.
Utvikling handler om at et individ realiserer hans eller hennes potensial og selv handler
for å forandre sitt liv.
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