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DOKUMENT

KJEMPER MO

Norske millionærer
hjelper blinde Adama

LYKKE TIL: Adama Naon gleder seg til å kunne se hustruen Abibu igjen. Hun tar farvel og ønsker ham lykke til
med operasjonen som skal gi ham synet tilbake.

HJELPELØS: Livet som blind i Burkina Faso gjør at Adama Naon er avhengig av hjelp fra familien til det meste.
Sønnen Sulimane sykler faren til sykehuset der 62-åringen
skal øyeopereres i dag.
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BOROMO (VG) Lyset fra det lille vinduet på rommet
hans er borte, Adama Naon har ikke
sett det på lenge.
Dagen i dag er
hans siste i stummende mørke.
Den 62 år gamle sauebonden
reiser seg langsomt fra sengen. Når den blinde mannen
om et døgn er tilbake her på
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Det er onsdag formiddag i kroner til fattige, syke og liden lille landsbyen Boromo i dende.

De neste dagene
skal Adama og
over 150 andre i
Boromo med grå
stær få synet tilbake takket være
NORAD og penger
ekteparet Eng i
høst fikk inn på å
auksjonere bort inventaret fra gården sin i Askim.
– Dette arbeidet
er meningsfylt og
godt. Det gir oss en
stor glede å høre at pengene
våre når fram. Så lenge vi jobber med dette, rekker vi ikke å
bli gamle. Vi kan ikke sette
oss ned, sier Erna Eng.

GAVMILDE:

Det norske millionærekteparet
Knut og Erna Eng
gir bort store deler
av sin formue på
500 millioner kroner til fattige og lidende i u-land.
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Køen utenfor lastebilen er
allerede lang når Adama tar
farvel med kona Abibu og setter seg bakpå sykkelen til sønnen Sulimane (22) og drar av

