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Til faste givere og støttespillere

Vi nærmer oss slutten av 2006, og julefreden har senket seg. Det betyr tid for den halvårlige
oppdateringen om God’s Golden Acre (GGA) sitt arbeid, og støttearbeidet her i Norge.
Fra GGAs barnehjem meldes det om barn som utmerker seg på ulikt vis, både gjennom
skoleprestasjoner, i idrett og med sang/dans. Vi ser dette som klare tegn på at GGAs strategi
for å styrke barnas identitet og mestringsfølelse virker etter hensikten. Oppfølgningen har
også avdekket barn som har læringsvansker og problemer med svekket hørsel. Så langt
midlene rekker, skaffes det hjelpemidler og settes i gang tilpasset ekstraundervisning. Et nytt
spennende tiltak er at eldre barn utplasseres i lokale bedrifter i skoleferien. På denne måten
har flere av tenåringene på barnehjemmet fått verdifull arbeidserfaring.
I august er det alltid store forandringer på barnehjemmet. På denne tiden av året avslutter
mange frivillige sitt opphold, og nye kommer til. I år har det i tillegg vært flere utskiftninger i
den faste staben. Til sammen har dette skapt noen utfordringer på det administrative planet.
Slik vil det være for en organisasjon som baserer seg mye på frivillig innsats. Vårt inntrykk er
at rutinene er i ferd med å falle på plass i forhold til de nye personene som nå er involvert i
GGAs arbeid.
Etter at GGAs sang/dans/drama-gruppe – The Young Zulu Warriors – hadde en vellykket
turné i Tyskland og Nederland i vår, er arbeidet med nok en turné startet. Gruppen vil etter alt
å dømme turnere i England til sommeren. Å få mulighet til å være med på slike turneer, gir de
barna og ungdommene som deltar mange positive opplevelser og gode minner. Dette er viktig
for at de skal vokse opp til å bli personer som ser lyst på fremtiden. Vi gleder oss på gruppens
vegne og håper å få anledning til å reise for å se forestillingen.
Vi har tidligere fortalt at det er skrevet en biografi om GGAs grunnlegger og leder, Heather
Reynolds. Nå er biografien kommet i norsk oversettelse, pent innbundet og med mange flotte
bilder! På norsk har boken tittelen ”Barna i Guds hjerte”. Boken gir oss både Heathers sterke
personlige historie og den spennende fortellingen om barnehjemmet og organisasjonen GGA.
Hermon forlag har gitt Stiftelsen anledning til å selge boken. For hver bok som selges
gjennom Stiftelsen, går kr. 100 uavkortet til GGAs arbeid. Boken koster kr. 300 inkl. porto og
kan bestilles på www.gga.no, eller på telefon 913 83 265.

Bildet viser den norske utgaven av Heathers biografi.
Det er stadig norsk ungdom som jobber som frivillige på GGA. Litt uvanlig var det likevel da
en norsk familie på fire i flere uker stilte seg til disposisjon som frivillige. Familien
Hermansen fra Billingstad i Asker er nå vel hjemme igjen, og er sterkt engasjert i arbeidet. Vi
i Stiftelsen er takknemlige for samarbeidet!
I 2007 vil det komme en annen form for frivillig innsats fra Norge. Elevene på Afrikalinjen på
Møre Folkehøgskule skal ha et to-ukers opphold på GGA i mars. Planen er at de rundt tyve
elevene skal stille med ”medbrakte” midler og arbeide på et byggeprosjekt i GGAs regi.
Også i høst har Stiftelsen overført penger til ulike formål. Stiftelsen har jevnlig støttet fotballligaen og sang/dans/drama-prosjektene og som vanlig er det gitt et fast beløp til nødhjelp
(Emergency food parcels). Stiftelsen har i tillegg gitt en større sum til bilhold og reparasjoner.
Nylig ble det meldt om behov for et vaskeri, og Stiftelsen betaler for et påbygg til dette
formålet. Vi er stolte over å meddele at det i 2007 skal reises et helt nytt bygg, finansiert
gjennom Stiftelsen. Pengene kommer både fra Stiftelsens ordinære inntekter og fra større,
øremerkede gaver. Bygget skal gi innkvartering for deltakere på det nye ”Youth
Empowerment Training Project”, som skal gi fag- og yrkesopplæring til ungdom fra 16-23 år.
Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette prosjektet i neste giverbrev.
Litt praktisk informasjon til slutt: Stiftelsen har byttet postadresse. Riktig adresse er nå
Spångbergveien 32 B, 0853 Oslo. Fint hvis dere er oppmerksomme på dette.
Ha en fortsatt fin jul. Vi ønsker dere alle et godt nytt år og håper på engasjement og
giverglede også i 2007!
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