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Til faste givere og støttespillere
Vi håper dere har hatt en fin julefeiring, og at en fredelig juleatmosfære har senket seg i
hjemmene. I en tid hvor vi i Norge er opptatt av både klimakrise og finanskrise er det lett å
glemme at fattigere land og innbyggerne der rammes enda hardere enn oss. Vi håper dette
brevet kan inspirere til å løfte blikket ut over vår egen hverdag og kjenne glede over hvordan
dere bidrar til å gjøre livet bedre for mange barn i Sør Afrika.
Nytt fra Sør Afrika
Sør Afrika er hardt rammet av prisstigning, dette merkes tydelig i GGAs drift og gir stadige
problemer med å få hjulene til å gå rundt. Det har også vært mye uvær og flom som har gjort
skade på eiendommen, og som gjør veiene nesten ufremkommelige.
Vi hører ofte om vonde enkeltskjebner. Da er det godt å vite at GGA er der og kan gripe inn.
Asyanda er en nyfødt jentebaby som ble funnet hos sin blinde og svært syke mor. Nå er hun i
fin utvikling på barnehjemmet, og moren er i bedring på sykehus. Det er også mye annet
positivt å glede seg over. Alle skolebarna på barnehjemmet har bestått i år, slik at de kan
avansere til et nytt trinn. En pike – Tutu – har utmerket seg med de beste resultatene på hele
sitt klassetrinn! Flere av de større barna er nå i gang med videre utdanning, som handelsskole,
teknisk høgskole og lærerutdanning. Noen deltar også i et leksehjelpprogram der de reiser til
lokale skoler og hjelper yngre barn med lekser. De forskjellige dansegruppene opptrer stadig
og utmerket seg nylig i en stor konkurranse, der gruppene fra GGA oppnådde flere priser. På
bildet ser dere tre stolte jenter i dansekostymene sine.

Søknader
I høst har Stiftelsen lagt mye arbeid i en søknad om støtte fra NORAD. NORAD kan gi
økonomisk bistand til norske frivillige organisasjoner som er engasjerte i utviklingsarbeid i
andre land. En slik prosjektavtale gjelder i prinsippet for ett år, men kan ofte danne grunnlaget
for et lengre samarbeid. Stiftelsen har søkt om kr. 500 000 for 2009. Dersom Stiftelsen mottar
støtte, vil disse pengene bli kanalisert til GGA gjennom Stiftelsen. I samråd med GGA har vi
søkt om støtte til idrett (fotball og annen idrett) sang/dans/drama- programmet og prosjektet
med leire for ungdom (Youth Camps). Stiftelsen er allerede en viktig bidragsyter til disse
prosjektene, og støtte fra NORAD vil både kunne gi store utviklingsmuligheter og bedre
stabilitet fremover. Vi venter svar på søknaden en gang i løpet av første kvartal i 2009, og er
veldig spente på utfallet.
Mange av dere kjenner til ordningen med skattefradrag for gaver til visse frivillige
organisasjoner. Fradrag gis bare for gaver fra 500 til 12 000 kroner årlig, til organisasjoner
som oppfyller bestemte vilkår og som er blitt godkjent av skattemyndighetene. Ordningen er
antakelig utformet med sikte på store, landsdekkende organisasjoner. Stiftelsen fyller
vilkårene om humanitært formål og godkjente regnskaper, men det er mer usikkert om andre
vilkår er oppfylt. Søknad om godkjenning er likevel sendt til Skatt Øst. Vi kommer tilbake
med nærmere orientering om hvorvidt søknaden godkjennes og eventuelle praktiske
konsekvenser for giverne.
Norsk støtte til GGA
Stiftelsens inntekter kommer primært fra faste givere. I tillegg har det kommet mer sporadiske
gaver, samt gaver i forbindelse med bursdager og gravferd. Stiftelsen har også mottatt en
testamentarisk gave. Vi er takknemlige for at dere husker på dette arbeidet både ved feiringer
og i sorg. I 2008 har Stiftelsen totalt samlet inn 350 000 kr. En stor takk til alle bidragsytere!
I vår fastsatte Stiftelsen, i samråd med GGA, en plan for fordeling av pengestøtten fra Norge
som sikrer en god balanse mellom akutt nødhjelp og mer fremtidsrettet hjelp. I tråd med dette
har Stiftelsen i høst overført 28 500 kr til idrett (særlig fotball), 28 500 kr til sang/dans/drama,
42 800 kr til nødhjelpsrasjoner og 28 500 kr i støtte til løpende utgifter på barnehjemmet
Khayelihle. Den testamentariske gaven vil finansiere et tilbygg med vasker, dusjer og
toaletter. Mer detaljert informasjon om pengeoverførslene finnes på Stiftelsens nettside
www.gga.no. Her finner dere også GGAs godkjente årsregnskaper for i fjor.
Vi takker for all omtanke, gaver og engasjement i 2008. Vi ønsker alle en fortsatt fin
romjulstid og alt godt i det nye året. Til slutt et glimt fra Sør Afrika som gir håp om bedre
tider:
Sør Afrika 1. desember 2008: Kirkeklokkene ringer, arbeidere legger ned arbeidet og
rettssaker stanser i ett minutt til minne om AIDS-epidemiens ofre. Dette er første gang
verdens AIDS-dag markeres i Sør Afrika – et tydelig tegn på at myndighetene endelig tar
sykdommen mer på alvor.
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