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Til faste givere og støttespillere
Året 2009 går mot slutten og det er tid for Stiftelsens halvårlige oppdatering over arbeidet i
Sør Afrika og i Norge.
Som mange av dere vet, lanserte Stiftelsen i slutten av november Gode Gaver – gaver som
hjelper andre. Gode Gaver selges gjennom nettsiden www.godegaver.com. Alle inntekter
går til GGA. Gavene ligger i prissjiktet kr. 180 til kr. 1100 og symboliserer de viktigste sidene
ved GGAs arbeid: nødhjelp, skolegang og omsorg. Det fine er at Gode Gaver er en ”dobbel”
gave. GGA får pengestøtte. Den som får gavekort med en God Gave får gaven av å hjelpe
andre.

Gode Gaver har fått utrolig bra respons! I skrivende stund (en uke før jul) er det solgt Gode
Gaver for over kr. 40 000 og ennå står innspurten i julehandelen igjen. Vi har en egen Gode
Gaver-gruppe på Facebook, der 255 personer har meldt seg inn. En stor takk til alle som har
spredt informasjon om prosjektet og som har kjøpt Gode Gaver! En særlig takk til Lars
Hermansen, som har hjulpet til med alt det tekniske. Dette hadde aldri latt seg gjøre uten ham!

Vi både håper og tror at Gode Gaver vil fortsette å være et viktig tilskudd til
innsamlingsarbeidet også i tiden fremover. Gode Gaver kan kjøpes til alle anledninger, ikke
bare til jul. Vi håper dessuten at Gode Gaver er noe som kan vokse utover Norges grenser.
Stiftelsen ønsker å bidra til at andre støtteorganisasjoner for GGA kan drive tilsvarende
prosjekter i sine land. Det blir spennende å forsøke å utvikle dette videre i 2010.
I desember har Stiftelsen overført totalt kr. 77 500 til GGA. Av beløpet ble kr. 19 400 overført
til nødhjelpsrasjoner, kr. 23 300 til fotball-ligaen, kr. 15 400 til sang/dans/drama-prosjektet og
kr. 19 400 til driften av barnehjemmet. I tillegg vil vi overføre ca kr. 40 000 til skolegang før
nyttår. Til sammen ser det ut til at Stiftelsen vil samle inn kr. 340 000 i 2009, omtrent som i
fjor. Mer informasjon om overførsler og endelig innsamlet beløp legges ut på www.gga.no
som vanlig.
GGA er i en vanskelig situasjon for tiden. En stor amerikansk organisasjon som ga viktig
støtte, har endret policy og trukket seg ut av hele sydlige Afrika. GGA har derfor måttet si opp
flere ansatte på barnehjemmet. Den høye prisstigning på basisvarer gjør at man får mindre for
pengene, og nødhjelpsrasjonene er derfor blitt litt mindre. Dessuten har utgifter til drivstoff
økt. Heldigvis klarer GGA å gjøre mye godt med de midlene som står til rådighet. Driften av
barnehjemmet, nødhjelpen på landsbygda, fotball-ligaen og sang/dans/drama fortsetter
omtrent som før, men i et litt redusert omfang som følge av den stramme økonomien.
Denne gangen har vi lyst til å trekke frem arbeidet som gjøres for å støtte opp om utdannelsen
til barna på barnehjemmet. Det er satt i gang et leksehjelpsprogram, der barna får målrettet og
individuell hjelp med skolearbeidet. De unge frivillige på GGA gjør en kjempeinnsats med
dette. Mange barn har gjort viktige forbedringer, og andelen barn som består og avanserer til
neste klassetrinn, øker.
For øyeblikket er to unge jenter, Tutu og Ntombi, i ferd med å ta artium. Begge er flinke og
har arbeidet målrettet i lang tid for å kunne ha mulighet til videre utdannelse. Tutu ønsker å
studere medisin, og vi håper at det vil la seg gjøre, blant annet gjennom hjelp fra Norge. Dette
er ganske sterkt for oss som har kjent jentene fra de var 8-10 år gamle og vet hva de har vært
gjennom før de kom til barnehjemmet. I en vanskelig tid er det slike historier vi må fokusere
på, slik at vi alltid husker at det nytter å hjelpe!
Vi ønsker dere alle en fortsatt god jul med en takk fra Heather, GGAs grunnlegger og leder:

”I would like to thank everyone for your constant support.
Especially our Friends of GGA in Norway, USA, UK and the Netherlands.
You have been the backbone of GGA, and we love and appreciate all that you do
to help us support these orphaned and vulnerable children.”

Med vennlig hilsen
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