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HAR MED GAVER: Her er Jim Henning Olsen i gang med å dele ut gamle
fotballdrakter fra Brandbu IF. Han delte også ut gjenglemte klær fra Fredheim og Solvang skoler.

PLANTET TRÆR: Jim Henning Olsen deltok i sommer i et prosjekt som
blant annet gikk ut på å plante makautrær i Kenya. Her ser vi ham med et
seks måneder gammelt tre.

BESØKTE PLANTASJER: Jim Henning Olsen viser her fram Mukautrær som
snart kan plantes ute på feltet

BRA FOR KLIMAET: Treplantingen foregikk i regi av organisasjonen Better Globe. Her ser vi Jim Henning Olsen
i aksjon.

Plantet skog i Kenya

■ Lærer ved Fredheim brukte deler av ferien for en bedre verden
Jim Henning Olsen,
lærer ved Fredheim
skole, brukte en del
av sommerferien til
å støtte et prosjekt i
Kenya.
Steinar sund
tips@hadeland.net l 61 31 31 32

Brandbu: Olsen forteller at det
dreier seg om et prosjektet i regi
av organisasjonen Better Globe.
Det går blant annet ut på å plante
makau-trær, som er en sort mahognitrær, akasietrær og mangotrær. I tillegg hjelper organisasjonen til med å grave brønner for

lokalbefolkningen og etablere
skoler.

Bra for miljøet

Olsen deltok på en rundreise
sammen med en gruppe fra
Norge og Sverige. De besøkte
plantasjer og skoler som organisasjonen driver.
Olsen forteller at han ble kjent
med organisasjonen og prosjektet
gjennom en venn.
Organisasjonen har satt fokus
på de fattigste områdene i Kenya,
hvor ørkenspredningen er stor.
Ørkenen voksen med hele 600
meter i året. En av årsakene er
hugging av trær til kullbrenning.
– Trekull er for dem den viktigste energikilden, noe som for oss

nordboere er et stort paradoks,
sier han og viser til vår kunnskap
om solenergi til oppvarming av
vann og produksjon av strøm.
Olsen mener skogplanting
er et viktig og effektivt middel i
kampen mot ørkenspredningen
og klimaødeleggelsene.
– Trærne binder CO2 og hindrer erosjon, forklarer han. Samtidig peker han på at skogplantingen også er med og skaper
arbeidsplasser. Den medfører
både planting, vanning, skogskjøtsel og vakthold. Dette er
med på å øke levestandarden.
Gjennomsnittlig inntekt ligger på
rundt en dollar dagen.
Et av trærne som blir plantet er
mukautreet, en stedegen mahog-

nisort, som kan avvirkes etter 20
år. Da har stammen en diameter
på 50–60 centimeter og en høyde
på rundt 15 meter. Stammen er
kvistfri opp til seks meter.
– Dette blir et førsteklasses råstoff til parkett og finere møbler,
legger han til.

Delte ut klær

Olsen var i Kenya i åtte dager og
besøkte to skoler og tre plantasjer, hvor trærne som skal plantes ut blir dyrket.
I tillegg til mukautreet blir det
også plantet akasietreet Senegal,
som sevjen gum arabic tappes
fra. Den er svært ettertraktet i
næringsmiddelindustrien og i
farmasøytisk industri. I tillegg

plantes mangotrær som kan gi
avlinger på over 200 kilo per tre.
Han forteller at han selv ga en hel
del mangotrær til en av skolene.
Vann er mangelvare i de tørre
områdene. Mange barn får ikke
gå på skole fordi de må gå opp til
en mil og hente vann med sykkel
eller esel.
Læreren fra Brandbu kom ikke
tomhendt til skolebarna i Kenya.
Han hadde med seg gjenglemt
tøy både fra Fredheim og Solvang skoler og fire draktsett fra
Brandbu Idrettsforening.
– Det er fint å kunne dele litt
av overfloden vi har her i Norge.
Draktsettene forsvant rimelig
kjapt, forteller Olsen.

