
 
Ett brev till våra generösa nuvarande och före detta medarbetare 
 
Kära allesammans,  
Jag hoppas det här brevet finner er alla vid god hälsa, fria från virus och att ni mår bra. 
 
Jag skriver för att ge er det senaste om Just Earths (JE) utveckling under dessa märkliga tider, 
och för att tacka er så mycket för allt det generösa stöd ni har gett JE sedan vårt arbete 
började i januari 2005. 
 
Kenya stängdes ned alldeles efter Storbritannien i mars i år, strax efter starten av vår nya 
2020 lantbruksskola. Detta betydde att vår skola inte kunde hålla sina vanliga möten på sina 
demonstrationsodlingar. Sedan dess har vi varit tvungna att gå igenom en väldigt brant 
inlärningskurva för att svara upp mot de här utmanande omständigheterna! 
 
Vårt arbete lägger tonvikten på fyra nyckelområden för samhällspåverkan – andlig, 
ekonomisk, social och ekologisk, så jag ska rapportera det här årets utveckling under dessa 
rubriker. 
 
Andligt   
Detta är där vi haft svårast, mestadels som en konsekvens av nedstängningen pga – Covid 
därför att 

• Församlingsledare inte har tillåtits träffa sina lantbruksskolor för att dela vårt 
program om gudsrikets liv. 

• Vi var tvungna att ställa in ett besök som planerades i maj för att utbilda våra 
pastorer i grundläggande samordningsutbildning. Arbetet för detta har behövt 
fortsätta genom Zoom, men begränsad tillgång till internet i landsbygdens Kenya har 
visat sig vara ett betydande hinder. 

 
Ekonomiskt  
Trots alla restriktioner genom nedstängningen och betydande förstörelse av skörden pga. 
ovanligt många tunga regn i en del regioner, har JE bönder lyckats verkligt bra därför att: 

- Våra medarbetare lyckades få in förnödenheter till lantbruksskolorna precis som 
nedstängningen kom 

- Våra medarbetare ordnade snabbt ett mobiltelefonbaserat schema som 
underlättade för lantbrukarna i första och andra årskursen på lantbruksskolorna. 
Eftersom våra konsulter inte tilläts resa, laddades deras mobiltelefoner med 



betalning så att de kunde uppehålla kontakten med sina jordbrukare och ge dem 
utbildning per telefon på det här sättet. (De jordbrukare som inte ägde en 
mobiltelefon fick undervisning med hjälp av vänliga grannar som ägde en telefon) 
 
På grund av fortsatta reserestriktioner och med några regioner som ännu inte 
skördat, har alla jordbruksskolor inte fått sina intäkter. Men ändå, trots påverkan ge-
nom nedstängningen och en del väldigt svåra väderförhållanden, som orsakade 
översvämningar på flera områden, har vi sett en del väldigt uppmuntrande resultat 
bland de skolor som har rapporterat - 
 
  
Våra förstaårslantbruk 
2020 såg sin 
genomsnittliga 
majsskörd öka med 
470%     
 
Våra andraårslantbruk 
2020 har sett sin 
genomsnittliga 
majsskörd öka med 
360% under de 2 åren 
sedan de blev med i 
programmet. (Den 
lägre siffran speglar att 
dessa jordbrukare nu 
ändrat sin odling till en 
större variation av 
grödor, och därför 

-  

använder mindre del av sina land för att odla majs)  
-  

 

JE jordbrukare odlar en mycket större 
variation grödor (t.ex. bönor, 
sorghum, kassava, sötpotatis, pumpa 
osv) vilket ger en stor förbättring av 
näringsämnen till deras familjer   
 

Våra första- och andraårslantbrukare 

har också lyckats generera  en inkomst, 

genom försäljning av överskotts-

produktion på den lokala marknaden.  

 

Av lantbruksskolorna som inräknas i 

den här rapporten, genererades totalt ca 

20 000 pund (230 tkr) vilket motsvarar 

runt 93 punds (1000 sv kr) inkomst per 

jordbrukare. 

 



 

 

- En liten grupp av våra lantbrukare har tillåtits att arbeta på sina 
demonstrationsplanteringar för att producera grönsaker att sälja på den lokala 
marknaden för att hjälpa dem att betala tillbaka sina lantbrukslån och för att kunna 
ge mer till sina lokala församlingar. 

 
Socialt   
Detta har också påverkats väldigt mycket av Covidrestriktionerna och hindrat dem (våra 
elever) från att komma tillsammans på sina demonstrationsplanteringar. 

- Emellertid har våra jordbrukares tiondegivande till sina församlingar totalt givit över 
1500 pund så här långt, vilket är både uppmuntrande och ödmjukande. 

- Detta har i sin tur möjliggjort att dessa församlingar ger en mycket behövlig 
ekonomisk hjälp till änkor och föräldralösa barn som har påverkats svårt av de 
rådande omständigheterna. 

 
Ekologiskt 
Genom telefonrådgivningen har 

- alla vanliga jordskydds- och jordförbättringsprocedurer följts av våra jordbrukare. 
- Vår stora betoning på betydelsen av att plantera riktiga inhemska träd har fortsatt – 

dvs. träd för jordförbättring och fruktträd för att förbättra familjens näringsämnen – 
alla dessa träd står för reduceringen av klimatförändring. Våra jordbrukare 
planterade över 10 700 träd under 2020.     

- Sedan vår start i Maseno 2005, har JE jordbrukare planterat över 115 000 träd! 
 
Så Herren har varit väldigt nådefull mot oss detta utmanande år. Vi har emellertid beslutat 
att vi ska ta om nuvarande års program för våra nuvarande första och andra års jordbruks-
skolor under 2021. Detta kommer att säkra att alla tar emot kursen för Gudsrikets liv genom 
sina församlingsledare, och alla andra positiva delar av att arbeta tillsammans på sina 
demonstrationsplanteringar – faktorer som erfarenheten har lärt oss har en stor betydelse 
för deras långsiktiga hållbarhet. 
 
Andra utvecklingar 

a. Fond för jordbruksskola 
- Att följa upp JE jordbrukarnas återbetalning av lån har varit en betydelsefull och 

tidsödande utmaning för vår personal ända sedan vi tog till oss den här metoden av 
(räntefri) fondering av våra skolor 

- Philip Amoi (vår operationsdirektor) och dr Rael Taiy (vår agronomdirektor) kunde 
tidigare det här året besöka biskoparna och andra regionala församlingsledare som vi 
samarbetar med och håller nu på med utveckling av ett program med dem, 
varigenom dessa utvecklar sina egna självadministrerade spar/lån projekt. (Dessa är 
regeringsreglerade program som växer upp runt om i Kenya). 

- JE kommer att ge räntefria lån till sina jordbruksskolor inom dessa program – lån som 
måste återbetalas vid årsslutet om vårt understöd ska fortsätta. De äldre 
församlingsledarna uppmuntras också att söka utvecklingsfonder inom Kenya för att 
ge pengar till sina låneprojekt. 



- Förutom att reducera en stor press på vår personal, hoppas vi att detta kommer att 
betyda att vi kan öka antalet jordbruksskolor som vi kan starta om ett normalt år. 
 

b. JE’s ekonomiska position 
- Vi är djupt tacksamma för det häpnadsväckande stöd JE har tagit emot från generösa 

församlingar, affärsverksamheter och individer i olika länder. Emellertid har pande-
min över världen slagit många hårt och vi ser nu en betydande minskning i våra intäk-
ter för det här året. Även om våra reserver gör att vi inte ser någon omedelbar kris, 
arbetar vi inte desto mindre hårt för att möta denna utmaning –  

- genom gemensam bön eftersom vi alltid har litat på att Herren förser för det Han 
kallat oss att göra 

- genom att i juli månad ta steg för att väsentligen minska våra årliga kostnader 
- som vi nämnt ovan, genom att ta i anspråk hjälpen från äldre församlingsledare för 

att få tillgång till interna utvecklingsfonder i Kenya. 
- genom att utveckla andra strategier för att utöka vår nuvarande bas av understödjare 

 
Vi är medvetna om att ni själva, våra underbart generösa understödjare, säkert står inför era 
egna mycket allvarliga utmaningar. Men om någon av våra nuvarande eller tidigare under-
stödjare har möjlighet, skulle vi vara enormt tacksamma för stöd som kan ges! 
Må Herren rikligt välsigna, bevara och leda er alla genom dessa svåra dagar. 
 
I Honom, Er 
 

 
_________________________ 

Pastor Bruce Collins 

Ordf. styrelsen, Just Earth GB 

  
 

 


