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Highschool i Kler Deh - bygget.

Riktig godt nyttår alle sammen, og tusen takk for støtten gjennom 2014. 

Et nytt år gir oss muligheten til å reflektere over fjoråret, og samtidig se fremover mot et nytt og 
spennende 2015. Gyaw Gyaw legger bak seg et meget bra år. Organisasjonen er mer stabil og 
solid enn på lenge, og vi har fått gjennomført mange prosjekter vi er veldig stolte av.  Vi har også 
knyttet flere kontakter med lokale samarbeidspartnere, som vi ser frem til å jobbe tett med de 
kommende årene. 

Vi har gjennomført fire større og flere mindre prosjekter i 2014. Sovesaler er bygget som fase to 
av Grace Garden Sustainable Learning Center, kjøkken og toaletter er bygget i tilknytning til sove-
salen vi ferdigstilte i Mae Tari i fjor, og i Kler Deh har vi bygget både skole, toaletter og sovesaler. 
Vi har også bygget et lite lager i Noh Bo, og forsterket utearealene i Mae Tari etter regntidens 
herjinger. Vi har med andre ord hatt hendene fulle. 

Kjære alle sammen

Nytt skolebygg i Kler Deh. Foto: Franc Pallarès-López.

Detalj i bambus fra sovesalene i Kler Deh. Foto: Line Ramstad.
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Det største prosjektet, Kler Deh High School, som Gyaw Gyaw jobbet med i store deler av fjoråret, 
vil fortsatt være et stort og viktig prosjekt i 2015. Første byggetrinn, med tilhørende sovesaler, og 
toaletter ble ferdigstilt før jul, og vi starter året med å lage adobestein til en tilsvarende skole-
bygning med tre klasserom. Vi skal også få på plass ytterligere toaletter og kjøkken, og har som 
målsetning å ferdigstille prosjektet i sin helhet til skolestart i juni. 

Vi skal i tillegg bruke våren på å utbedre detaljer på noen av våre tidligere bygg, og kanskje bruker 
vi regntiden til å bygge pulter til skolen i Kler Deh. Dette er foreløpig på planleggingsstadiet. 

I fjor høst fikk vi en forespørsel fra et større internasjonalt 
arkitektmagasin som heter Bounderies, om vi kunne tenke 
oss å bli presentert i deres desemberutgave. 

Bounderies lot oss fortelle HELE historien om Gyaw Gyaw, 
om filosofien vår, den lokale forankringen, prosessene 
og samarbeidene med lokale styresmakter. For å kunne 
bygge bærekraftig arkitektur som også er bærekraftig i et 
langsiktig perspektiv, er disse aspektene like viktig som 
selve bygget. Denne historien fikk vi lov til å formidle over 
7 sider i desemberutgaven av magasinet, og vi er veldig 
fornøyd med samarbeidet med dem. 

http://www.boundaries.it/go/
https://www.facebook.com/boundaries.it/

Boundaries
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Gyaw Gyaw i gang med sovesaler tilsvarende de vi bygget sammen med Agora for CDC school i 2012, men med tilpasninger for 
langsiktig bruk og justeringer etter tilbakemeldinger fra fornøyde brukere. Foto: Franc Pallarès-López.



Selv om vårt fokus ofte er på prosesser og filosofi, er 
gode bilder veldig greit å ha når man presenteres inter-
nasjonalt. Vår spanske venn og profesjonelle fotograf 
Franc Pallarès-López, som også var var på besøk i 
2012, var igjen i Mae Sot, og kunne hjelpe oss med gode 
bilder til Bounderies.

Franc var veldig imponert over Gyaw Gyaw sin progres-
jon siden sist han var på besøk, og påpekte at gutta 
hadde tatt sjumilssteg når det gjaldt håndverket. Slike 
tilbakemeldinger er utrolig artige å få, og det er kjekt at 
andre legger merke til at vi utvikler oss sakte, men sik-
kert i riktig retning. 

For mer om Franc: http://outteresting.com

I begynnelsen av februar er det tid for vår årlige workshop. 6 deltagere fra Asplan Viak og Hent 
kommer på besøk i 2 uker for å bygge sammen med oss. Siden prosjektet vi jobber på om dagen 
ligger på burmesisk side av grensa og det ikke er muligheter for adkomst med visum, har vi 
planlagt alternativt prosjekt i Noh Bo. 

Målet med workshopen er gjensidig kunnskapsutveksling, der deltagerne får et innblikk i hvordan 
vi jobber, og Gyaw Gyaw kan tilegne seg kompetanse fra deltagerne. At vi i år blir en liten gruppe 
med forskjellig bakgrunn er veldig spennende. Vi er godt i gang med planleggingen og har store 
forventinger. 

Fyldig rapport fra workshopen kommer neste nyhetsbrev.

Workshop

Franc Pallarés-Lopèz
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Franc i aksjon. Foto: Ole Michelsen.

Resultatet gjennom Franc`s linse.



Som en del av lokalsamfunnet er det av og til viktig å legge fra seg både tegnebrettet og adobe-
steinen, og i tillegg bidra på andre måter. Vi har i flere år støttet barneskolen i Maw Kwee med ris, 
et sideprosjekt som har vært veldig viktig for landsbyen. Det har vi tenkt å fortsette med. 
Vestkysten Sportklubb har stått for selve innsamlingen og vi fasiliterer med innkjøp og leveranse. 

I forbindelse med et besøk i Pa Di Mo Jaw, en avsidesliggende karensk fjellandsby, ytret landsby-
lederen et ønske om myggnett til innbyggerne. Malaria er et stort, men heldigvis avtagende prob-
lem i regionen, og den enkleste måten å forhindre smitte på er ved bruk av myggnett. Vestkysten 
kjørte i desember en julegavekortkampanje til innkjøp av myggnett, og resultatet var overveldende. 
14.000 kroner ble samlet inn, og vi har allerede fordelt myggnett til landsbylederen i Pa Di Mo Jaw 
og til nabolandsbyen Mae La Kee. I tillegg har vi gitt myggnett til Mae Ter Pukee, en liten landsby 
på andre siden av grensen. Resten av pengene vil gå til innkjøp av myggnett på sovesalene i Kler 
Deh og Mae Tari, og fordeles til helseklinikker i området. 

Slike prosjekter er alltid en vanskelig balansegang. Vi ønsker for all del å unngå å fremstå som 
vestlige filantropiske samaritanere som kommer med gaver som skal ”redde de fattige”. Det er 
viktig at alles verdighet blir ivaretatt, at vi holder en perifér rolle, og overlater så mye som mulig av 
prosessen til lokale ledere. På denne måten sikrer vi lokal forankring, og at våre prosjekter ikke 
undergraver de gjeldende maktstrukturene i landsbyen. 

Små sideprosjekter, initiert av gode samarbeidspartnere hjemme som engasjerer seg i den jobben 
vi gjør, er noe vi er utrolig glade for. Selv om vårt hovedfokus er på arkitektur og sosial infrastruktur, 
er det kjekt å kunne bidra med enkle tiltak som forbedrer levevilkårene for mange.

Det vil vi fortsette med i 2015, og vi er utrolig takknemlige for den jobben som gjøres i Norge. 

Sideprosjekter

Tre av landsbyens eldre damer følger interessert med på myggnettutdeling i Pa Di Mo Jaw. Foto: Line Ramstad
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For at dere skal få muligheten til å bli bedre kjent med hver og en av oss, vil i hver utgave av 
nyhetsbrevene heretter presentere én medarbeider i dybden. 

Forrige gang ønsket vi Ole velkommen. Denne gangen er vi stolte av å presentere Ste Pha, 
en av Gyaw Gyaws beste menn. 

Ste Pha startet i Gyaw Gyaw som nyutkastet bibelskole elev. Kjærligheten har sin pris, men alt 
tyder på at han tok det rette valget og valgte sin kone fremfor fullførte bibelskolestudier. Han er en 
ryddig og samarbeidsvillig mann som tilfører teamet både struktur og nysgjerrighet. Med små barn 
ble Gyaw Gyaws tidvise pendlervirksomhet vanskelig å kombinere. Han fikk derfor jobb i kirka 
noen år mens barna var små. Nå er han tilbake og bidrar til å heve teamet både faglig og sosialt. 
Med både karen, burmesisk, engelsk og litt thai på repertoaret er han en viktig brikke i 
kommunikasjon med ulike samarbeidspartnere og samfunnsaktører her langs grensa. 

  Intervju med Ste Pha 

Ole:   Hvor lenge har du jobbet i Gyaw Gyaw?
Ste Pha: Jeg begynte i Gyaw Gyaw i 2011, og jobbet i 2 år. Så jobbet jeg en stund for   
  kirken, før jeg kom tilbake og begynte å jobbe fast igjen fra sommeren 2014.

Ole:   Hva liker du best med å være en del av Gyaw Gyaw?
Ste Pha:     Jeg liker at vi kan bruke lokale materialer. Å kunne være med å drive utviklings-
  arbeid for mitt eget folk er et fantastisk privilegium. Jeg er veldig glad for å være en  
	 	 del	av	dette	flotte	teamet.

Ole:   Hvis du skulle fremhevet ett Gyaw Gyaw prosjekt, som det beste prosjektet, ut i fra  
  selvvalgte kriterier, hvilket prosjekt ville du fremhevet da og hvorfor?
Ste Pha: Dette var et vanskelig spørsmål, Ole. Egentlig syntes jeg alle prosjektene våre er  
	 	 veldig	fine.	Men	det	er	helt	klar	artig	nå	å	kunne	jobbe	i	Kler	Deh	(red.adm:	Burma),		
  og å få være med å gjenoppbygge samfunnet på den andre siden av grensen. Så  
  hvis jeg må velge ett prosjekt, er det kanskje favoritten. 

Ste Pha
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Foto: Line Ramstad



Ole:   Hvordan ser du på din egen og organisasjonens utvikling over tid, de årene som du  
  har jobbet i Gyaw Gyaw?
Ste Pha: Vi er en veldig sammensveiset gjeng. Vi har fått tildelt forskjellige ansvarsområder   
	 	 og	det	tror	jeg	de	fleste	er	veldig	glade	for.	Personlig	er	jeg	blitt	en	mye	bedre	
  snekker, og jeg skjønner også mye mer av designprosessen og hvilke hensyn 
	 	 Ne	Ga	Mwee	(red.adm:	Line)	må	ta	når	hun	skal	tegne	et	bygg.

Ole:   Innenfor hvilke felt har du lyst å utvikle deg i årene fremover?  
Ste Pha: Jeg har lyst å lære å bruke datamaskinen. Å kunne tegne en bygning på data   
  hadde vært fantastisk!

Ole:   Kan du fortelle litt om familiesituasjonen og privatlivet ditt?
Ste Pha: Jeg giftet meg med min kone i mai 2010, og vi er fortsatt like forelsket som da vi var  
  nygifte. Sammen har vi har 2 aldeles nydelige barn. Ei jente på 4 som heter Sky   
	 	 Blue	og	en	gutt	på	2	som	heter	Star	Blue.	Familien	betyr	alt	for	meg,	og	er	veldig		
  viktige for at jeg skal trives.  

Etter 6 år som dedikerte og tilstedeværende styremedlemmer takker Randi Kristensen og 
Anne Marie Ramstad for seg. De har vært enormt viktige støttespillere under Gyaw Gyaws første 
år og har bidratt til at organisasjonen har tatt gjennomtenkte og fornuftige beslutninger, også ut i 
fra et norsk ståsted. De vil fortsette å følge arbeidet vårt, men nå uten forpliktelser. Med bred inter-
nasjonal og nasjonal styrekompetanse, samt god forståelse for Gyaw Gyaw`s arbeid og 
situasjonen på bakken, vil Mette Boquist og Kari Stenersen fortsetter styrearbeidet som tidligere.

Vi er takknemlige for den innsatsen Randi og Anne Marie har gjort og glade Mette og Kari 
fortsetter den gode trenden alle fire har lagt grunnlaget for.   
         På vegne av Gyaw Gyaw: Ole og Line

Takk til utgående styremedlemmer
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Foto: Line Ramstad


