
Gjennom FORUT Barneaksjonen «Nanah og sjimpanseskogen» har 
dere blitt kjent med fem år gamle Nanah fra Kareneh i Sierra Leone.  

Pengene dere samler inn er viktige for FORUT. De bidrar til at vi hvert år 
kan hjelpe barn og unge som trenger beskyttelse og støtte til utdanning. 
Pengene går blant annet til å drive krisetelefon og krisehjem for barn i 
Nepal og India, bygge hus for hjemvendte flyktninger i Sri Lanka,  
organisere jenter i Malawi, støtte til kvinnelig entreprenørskap og mange 
andre prosjekter. Les mer om arbeidet på forut.no. 

I Kareneh har FORUT bygget en barnehage, som ble åpnet i januar 2020. 
30 barn er daglig innom og fem personer har fått kursing som lærere og 
omsorgspersoner. I tillegg har Barneaksjonen gitt støtte til Nanahs familie 
som takk for at de har stilt opp og blitt eksponert for titusenvis av norske 
barn. Siden aksjonen ble produsert har Nanah flyttet fra foreldrene og inn 
hos sin tidligere lærer Fudia i Port Loko. Dette skjedde på Nanahs initiativ, 
hun går nå på en jenteskole og en av de store fordelene er at hun lærer 
krio, et utbredt språk i Sierra Leone. Faren Sorie besøker henne ofte og 
Nanah er også tilbake i Kareneh og hilser på vennene og familien der i 
helgene. Sorie og Marie har fått et barn til, alt står bra til. 

Til sammen har deltakerne i FORUT Barneaksjonen 2020/21 samlet 
inn nesten 3,5 millioner kroner! 

Takk for innsatsen og velkommen tilbake i 2021/22. Da reiser vi til stor-
byen Bangalore i India hvor vi blir kjent med fem år gamle Indrani som bor 
i et av byens mange slumområder. For noen blir det et hyggelig gjensyn 
med jenta som var hovedperson i Barneaksjonen for ti år siden. Vi får 
også møte henne som femtenåring i en av filmene. Vi tilbyr mye nytt  
materiell og flott musikk av Maj Britt Andersen. 

Hilsen alle oss i FORUT 

• FORUT er en norsk bistandsorganisasjon med arbeid i Nepal, India, 
 Sri Lanka, Malawi, Zambia og Sierra Leone
• FORUT støttes økonomisk av FORUT-faddere, norske skoler og barne-
 hager, norsk næringsliv, Norad og Utenriksdepartementet.
• FORUTs eierorganisasjoner er IOGT, Juvente og Juba.
•  FORUT er medlem av Innsamlingskontrollen.

Her ser dere Nanah (foran) sammen med faren 
sin Sorie, storesøster Isatu og læreren hennes 
Fudia med et av barna sine på armen.

Takk for bidraget til  
FORUT Barneaksjonen 2020/21 


