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KJEMPER MO
Norske millionærer

hjelper blinde Adama

LYKKE TIL: Adama Naon gleder seg til å kunne se hus-
truen 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 Ada-
ma Naon er avhengig av hjelp fra familien til det meste.
Sønnen Sulimane sykler faren til sykehuset der 62-åringen
skal øyeopereres i dag.

KLARSIG-
NAL: Saue-
bonden får
øynenvippe-
ne fjernet av
kirurgen
Ousmane
Sanfo før
operasjonen.
Adama kan
få synet til-
bake.

BOROMO (VG) Ly-
set fra det lille vin-
duet på rommet
hans er borte, Ada-
ma Naon har ikke
sett det på lenge.
Dagen i dag er
hans siste i stum-
mende mørke.
Den 62 år gamle sauebonden
reiser seg langsomt fra sen-
gen. Når den blinde mannen
om et døgn er tilbake her på

soverommet
sitt, har han
fått synet til-
bake. Da kan
han igjen se ly-
set fra vinduet.

Hvis alt går
som det skal i
dag.

– Jeg sitter
her hver dag,
jeg kan ikke annet, livet er
blitt så trist. Det er en stor dag
for meg, dette her. Jeg håper
jeg kan få se sønnene mine og
hustruen min igjen, smiler
Adama Naon forsiktig.

Det er onsdag formiddag i
den lille landsbyen Boromo i

det lutfattige afri-
kanske landet
Burkina Faso. En
hvit lastebil er an-
kommet gårds-
plassen utenfor
det lokale sykehu-
set, med to øyeki-
rurger, utstyr og
en operasjons-
benk.

Millionformue
Det meste betalt av Knut og
Erna Eng – det norske ekte-
paret som gir bort store deler
av formuen på 500 millioner
kroner til fattige, syke og li-
dende.

De neste dagene
skal Adama og
over 150 andre i
Boromo med grå
stær få synet til-
bake takket være
NORAD og penger
ekteparet Eng i
høst fikk inn på å
auksjonere bort in-
ventaret fra går-
den 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 job-
ber med dette, rekker vi ikke å
bli gamle. Vi kan ikke sette
oss ned, sier Erna Eng.

Køen utenfor lastebilen er
allerede lang når Adama tar
farvel med kona Abibu og set-
ter seg bakpå sykkelen til søn-
nen Sulimane (22) og drar av
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GAVMILDE:
Det norske milli-
onærekteparet
Knut og Erna Eng
gir bort store deler
av sin formue på
500 millioner kro-
ner til fattige og li-
dende i u-land.
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