
 

 

                    ANNERLEDESDAG?  
              SKAL VI GJØRE NOE MORSOMT SAMMEN og SAMTIDIG HJELPE ANDRE? 

Engasjement – Innsats for andre – Aktivitet - Glede – Mestringsfølelse 

Nå kan din skole være med på en annerledesdag. I perioden 24.-28. oktober 2022 får vi i i MYSA’s venner i 

Brumunddal besøk av en herlig gjeng fra Kenya. Da kommer det ungdommer fra «Haba na Haba», MYSA’s 

kulturgruppe, for å spre rytmer og moro i området. Vi håper din skole har lyst til å motta besøk eller 

eventuelt delta på skoleløp.  

Hva får dere?  
- Besøk av Haba Na Haba i uke 43 som kan:   

- lære dere afrikansk dans  

- lære dere afrikanske trommerytmer 

- opptre med dans og trommer 

- lære dere å lage slumfotballer av plastposer  

- fortelle om hvordan det er å vokse opp i slummen 

- eller kanskje lage en forestilling sammen med dere?  

      Samtidig som dere  

- er med på å gi barn og unge et håp og ei framtid 

- har det veldig moro sammen er aktive   

  

Hva kan dere gjør? 

- Løper for MYSA – vi har et opplegg for et skoleløp som kan   

benyttes på alle skoler og som inkluderer alle uansett 

løpeferdigheter. For mer informasjon se:  

Løp for MYSA | MYSAs venner (mysavenner.no) 

- Eller andre forslag? Vi er gjerne med på å diskutere andre 

muligheter for å samle inn penger.  

 

 

 

 

Interessert? Ta kontakt med Marianne Skogstad Torp, MYSAs venner i 

Brumunddal. Tlf: 91803914 eller mail: 

lmartorp@skole.ringsaker.kommune.no  

 

  

http://mysavenner.no/lop-for-mysa/
mailto:lmartorp@skole.ringsaker.kommune.no


 

 
Hvem er MYSA (Mathare Youth Sporting Association)   

MYSA er en organisasjon som oppstod og drives i slumområdene i Nairobi, Kenya, 
primært av og for barn og unge der. MYSA, ble startet i 1987 av Norgesvennen Bob 
Munro, som fikk med seg en del ungdommer i de enorme slumområdene i 
fotballaktiviteter. I årenes løp har mer enn 135 000 barn og unge deltatt i mange 
ulike aktiviteter. Nå er det mer enn 25 000 aktive barn og unge i MYSA, ca en 
tredjedel jenter. Fotballen er det som samler flest aktive - men dette er 
inngangsporten for MYSA til å spre informasjon om HIV/AIDS, til å lære de unge til å 
ta ansvar for eget liv og miljø, og til å gi de håp i en tøff virkelighet. MYSA arrangerer 
søppelopprydding, utdanner ledere, trenere og dommere, de holder fotokurs, 
datakurs, dansekurs, og gir tilgang til sårt tiltrengte biblioteker, stipendordninger for 
å kunne få barn og unge tilbake til skolen etc. MYSA-modellen, som den er blitt kalt, 
har fått stor oppmerksomhet i en rekke land.  
 
 
 
 
 Se MYSA Kenyas hjemmeside her http://www.mysakenya.org  MYSAs venner i Norge (www.mysavenner.no) er 
godkjent av Innsamlingskontrollen i Norge. MYSA er en organisasjon som drives på dugnad, det vil si at vi har 
minimalt med administrasjonsutgifter og at innsamlede midler uavkortet vil gå til MYSAs arbeid i slummen i Nairobi 
for barn og unge.   

 

http://www.mysakenya.org/
http://www.mysavenner.no/

