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Desember 2007
Til faste givere og støttespillere
Året 2007 går mot slutten, og det er tid for en julehilsen fra Stiftelsen Friends of God’s
Golden Acre. Vi håper alle har hatt en fin julefeiring og nyter romjulen.
Arbeidet i Sør Afrika fortsetter som før, med stadig nye muligheter og utfordringer. Mange av
de større barna på barnehjemmet deltok i sommer på en flere ukers turne i Storbritannia med
GGAs sang/dans/dramagruppe ”The Young Zulu Warriors”. For dem vil nok dette stå som det
viktigste minnet fra 2007. De kjente britiske skuespillerne Jude Law og Sadie Frost var med
på å promotere og kaste glans over turneen. Fra Norge reiste flere for å overvære
forestillingene, blant annet familien Hermansen. Vi har bedt familien Hermansen fortelle om
opplevelsen:
"Høye spark i London
Sommeren 2006 var vi, familien Hermansen (Astrid (13), Solveig (15), Hege og Lars) i
Durban i to måneder. Der kom vi i kontakt med GGA og Heather Reynolds. Vi brukte mye
tid i Cato Ridge, hvor GGA er lokalisert, og var med på å filme sang og dansegruppen til
GGA, The Young Zulu Warriors. I de to månedene vi var der fikk vi god kontakt med
Heather og hennes mann Patrick, og selvfølgelig alle i og rundt The Young Zulu Warriors.
Sang og dans er en viktig del av kulturen i Sør Afrika, for GGA og ikke minst for Heather.
The Young Zulu Warriors har vært i Europa flere ganger, for å vise sine fantastiske
ferdigheter og for å promotere GGA og bygge relasjoner. Og i år var det Storbritannia som
skulle gjestes av The Young Zulu Warriors, i en hel måned. Vi benyttet anledningen til å
treffe alle sammen igjen i London, på slutten av deres turne.
Vi stilte opp i St. Mary's Curch i London 25. juli. Da hadde The Young Zulu Warriors
allerede vært i London tidligere, i Skottland, i Shetland og mange andre steder i Storbritannia.
Og det var et forrykende show vi fikk se med kraftfull sang, dundrende trommer,
karakteristiske høye spark, flotte kostymer og en innlevelse som nesten tar pusten fra en.
Kontrasten fra byen utenfor var enorm da vi ble ført tilbake til Zululand. Stykket, Thula
Sizwe, er skrevet av Heather selv og fletter problematikken rundt HIV/AIDS inn i
tradisjonelle sørafrikanske sanger og danser. Det er en humoristisk, glad, trist og spektakulær
forestilling som handler om hele livets gang, med fødsel, med bryllup og med død. The Yong
Zulu Warriors viste en glød og en glede som det virkelig står respekt av. De gav alt, og så
virkelig ut til å ha det gøy på scenen. Kostymene er bygget rundt tradisjonelle antrekk og også
fra det livet zuluene lever og har levd i nyere tid. St. Mary's Church var fylt til randen, og
stemningen var høy.
Etter forestillingen fikk vi vekslet noen ord med en travel Heather. Og så vi fikk truffet vårt
fadderbarn, Ruth (en av The Young Zulu Warriors), som så ut til å ha det veldig bra. Og så

dro The Young Zulu Warriors videre. De hadde ennå noen forestillinger igjen før turen gikk
hjem igjen, til Cato Ridge i The Valley of a Thousand Hills.”

I løpet av 2007 har inntektene til Stiftelsen gått ned. Det skyldes i hovedsak at vi fra juli
mistet inntekter fra en spilleautomat. Samtidig har Stiftelsen i løpet av 2007 fått bidrag i
forbindelse med en rekke bursdager, jubileumsfeiringer og bryllup. Vi syns det er strålende at
stadig flere benytter en festdag til å sette fokus på GGAs arbeid og håper at denne trenden
fortsetter i 2008. Dette har medført at inntektsnedgangen ikke har vært så stor som fryktet.
Antall faste givere til Stiftelsen holder seg stabilt. Til sammen har Stiftelsen samlet inn ca
kr 300 000 i 2007.
I høst har Stiftelsen støttet flere prosjekter. GGAs hageprosjekt har til formål å sikre sunn,
stabil og selvhjulpen mattilgang ved å legge til rette for å dyrke grønnsaker. GGA skaffer frø,
såkorn og gjødsel og gir opplæring – først og fremst til kvinnene. Stiftelsen har overført
penger til dette arbeidet. Som flere ganger tidligere har Stiftelsen også valgt å støtte
sportsprosjektet, som står bak en fotball-liga for barn og ungdom med 114 lag. Sunne og
morsomme aktiviteter er helt avgjørende for å holde barna borte fra kriminalitet, dop og HIVsmitte. Før jul overførte Stiftelsen også penger til å arrangere en 10-dagers ungdomsleir med
opplæring i ”life-skills”. GGA arrangerer nå slike leire tre ganger årlig, med stor suksess.
Gjennom dette opplegget utvikler GGA ungdommer med ekstra potensiale til å bli ”Youth
Leaders” og ”Agents of Change”, for å fungere som rollemodeller med konkrete oppgaver i
skole og nærmiljø. I tillegg støtter Stiftelsen nødhjelpsrasjoner til de aller fattigste på fast
basis. Mer detaljert informasjon om pengeoverførslene fra Norge finnes på Stiftelsens nettside
www.gga.no .
Stiftelsen takker for alt bidrag og engasjement i 2007 og ønsker dere alle et godt nytt år!
Med vennlig hilsen
Stiftelsen Friends of God’s Golden Acre
Ved Marianne Jenum Hotvedt og Vibeke Blaker Strand

