Adresse: Spångbergveien 32 B, 0853 Oslo
Kontonummer: 7023.05.58629
Internett: www.gga.no
E-post: post@gga.no

November 2012

Til faste givere og støttespillere
Aller først vil vi minne om muligheten til å kjøpe GODE GAVER – Gaver som
hjelper andre!
Gode Gaver er symbolske kjøp av matrasjoner, skolegang og annet som
reflekterer hvordan GGA og Stiftelsen hjelper barn som er foreldreløse på grunn
av AIDS. Gode Gaver er meningsfullt, klimavennlig og enkelt – den perfekte
julegave!
Bestillingsskjema og mer informasjon om hva pengene går til ligger på vårt
nettsted, www.gga.no.
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Vi er glade og lettet over å kunne melde at prosessen med å få GGAs regnskaper ajour er
kommet et langt stykke videre. Regnskapet for 2009-2010 er ferdig revidert, og det gjenstår
kun et par formaliteter i revisjonen av 2010-2011. Revisjonen av regnskapet for 2011-2012
vil gå raskere, fordi det er nærmere i tid og nødvendig dokumentasjon forventes å være i
orden.
I tiden fremover ser Stiftelsen det som en viktig oppgave å få på plass et bedre system for
GGAs håndtering av pengestøtte fra Norge. Vi har, med god hjelp fra en konsulent med lang
erfaring fra NORAD, utformet en plan for et enklere system for budsjettering, rapportering
og revisjon av midler fra Norge. GGA stiller seg positive til å få på plass en bedre struktur. Vi
går videre med dette arbeidet så snart revisjonene er på plass.
Som vi tidligere har meddelt, har Stiftelsen prioritert å sette av penger til å dekke kostnadene
ved revisjonen. Støtten til denne jobben med å «rydde opp» etter noen år med drift fra hånd
til munn, blir høyt verdsatt av GGA. Heather sier i en e-post til oss: «I cannot ever tell you
what a tremendous burden you have lifted off my shoulders! This has been the most
harrowing fem years of my life, but it us now almost over and another month or two should
set us right up to date!»

Takket være den trofaste støtten fra dere har Stiftelsen i tillegg hatt midler til å overføre et
større beløp (kr. 175 000) til driften av barnehjemmet. Det gjør godt også å kunne bidra
direkte til mat, klær og skolegang til barna! En samlet redegjørelse for overføringer fra
Stiftelsen i 2012, kommer i neste giverbrev.
I neste giverbrev ser vi også frem til å fortelle mer nytt om barna på barnehjemmet. Våre to
nye styremedlemmer, Sara og Camilla (se bildet), reiser til barnehjemmet rett etter jul og blir
der i to uker. De gleder seg til møtene med barna og kommer til å ta mange bilder og
oppdatere seg om situasjonen på GGA.

For de av dere som ønsker mer jevnlige oppdateringer om situasjonen på GGA, kan vi nevne
at GGA også har sin egen Facebook-gruppe. Her legges små og store nyheter ut. Link til
Facebook-gruppen er lagt ut på vår nettside.
Til slutt vil vi ønske dere alle en fin førjulstid og en riktig god jul. Vi føler ydmykhet og
takknemlighet for den tilliten dere viser oss ved å støtte dette arbeidet.
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