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Sommeren 2006

Til faste givere og støttespillere
Sommeren er her. Det er dermed tid for å gi en oppdatering over hva som har skjedd på
barnehjemmet God’s Golden Acre (GGA) i Sør Afrika og med Stiftelsens arbeid her i Norge.
Som mange av dere sikkert husker, fikk GGA og Stiftelsen mye oppmerksomhet rundt
juletider. Dette var fordi Heather og tre av barna fra barnehjemmet besøkte oss her i Norge.
Blant annet var vi alle gjester i TV2s morgensending ”God Morgen Norge” 1. juledag. Den
positive oppmerksomheten gjorde at Stiftelsen mottok mange hyggelige henvendelser og fikk
flere nye faste givere. Vi vil benytte anledningen til å takke for all den positive responsen.
Slikt varmer og inspirerer!
I forrige giverbrev, som ble sendt ut før jul, fortalte vi at fotballag fra GGA hadde søkt om
sponset deltakelse i Norway Cup sommeren 2006. Det er Norges Idrettsforbund og NORAD
som sammen finansierer deltakelse for noen lag fra u-land hvert år. Sommeren 2005 ble vi
slått på målstreken, og vi håpet på et bedre resultat denne gangen. Dessverre gikk det ikke nå
heller. Sør Afrika er ikke lenger et av landene som NORAD prioriterer. Vi har derfor fått
klare signaler om at lag fra GGA heller ikke vil bli valgt i fremtiden. Dette var selvsagt en
skuffende beskjed, som medfører at drømmen om Norway Cup må legges på is. Heldigvis
blomstrer likevel entusiasmen for fotball som aldri før på GGA.
I 2003 startet GGA opp en egen fotballiga i samarbeid med det regionale fotballforbundet i
KwaZulu Natal. Ligaen heter God’s Golden Acre Junior League Association. Fotballigaen
drives i det store landsbyområdet Kwa Ximba. I dag er hele 150 lag med i ligaen. Det betyr at
800 jenter og gutter er med og spiller fotball regelmessig. GGA sier selv om hvilken
betydning fotballen har for barna:
”By taking part in team activities they develop confidence, self-esteem, leadership skills, and a
sense of belonging. By keeping children active and busy, we help them stay away from destructive
and negative influences such as boredom, crime, gangs, sex and drugs. When children are relaxed
and happy, we have found that they are more receptive to information on such subjects as HIV and
positive lifestyles… This program also helps socially excluded children to participate in all
programs and have equal opportunities to excel and achieve.”
Det har nylig blitt avholdt fotball VM i Tyskland for junior-landslag. Fire gutter under 15 år
fra GGAs fotballiga, ble tatt ut til å prøvespille for det sørafrikanske landslaget. En av disse
fikk plass på laget (Senzo Hlongwane). Senzo var målvakt. Det sørafrikanske landslaget endte
faktisk opp med å vinne hele VM! Det er ikke vanskelig å tenke seg hvilken inspirasjon dette
gir til alle de andre barna! Det viktigste med GGAs fotballiga er at fotball og idrett blir en del
av barns liv - prosjektet gir noe til veldig mange. I områder med stor sosial nød er det å kunne
samles rundt noe positivt svært viktig. Dette er grunnen til at Stiftelsen har valgt å fortsette å
støtte dette prosjektet.

Gjennom GGAs arbeid har det også blitt mulig å gi mye til noen få. Dette kommer frem i
prosjektet Houses of hope. En rekke familier på landsbygda i KwaZulu Natal-provinsen lever
i hus som mer eller mindre har rast sammen. Gjennom Houses of hope blir noen familier gitt
et helt nytt hus. Vi har fra Norge hittil ikke støttet dette arbeidet. Det har sammenheng med at
GGA primært mottar støtte fra Friends of GGA England til dette. Nå har det imidlertid skjedd
et svært hyggelig unntak.

Solfrid Møller er en av de mange norske som har jobbet som frivillig på GGA. Under
oppholdet i Sør Afrika knyttet hun sterke bånd til Nompilo, en jente som i dag er 15 år.
Nompilos mor døde i 2005. Nompilo bor i dag på barnehjemmet Khayelihle. Solfrid ønsket å
gi Nompilo trygghet for fremtiden, og har derfor skaffet penger slik at Nompilo kunne få et
eget hus å flytte inn i den dagen hun forlater Khayelihle. GGA koordinerte husbyggingen. På
bildet ser dere det flotte ferdige huset. Stiftelsen er nå i dialog med GGA om vi skal øremerke
et større beløp fra inntektene i 2006 til bygging av slike hus.
I tillegg til fotballigaen har Stiftelsen dette halvåret støttet arbeidet GGA driver for å bygge
opp et eget opplæringssenter. På senteret skal foreldreløse tenåringer og unge voksne få
opplæring i ulike former for håndverk og håndarbeid. Senteret er en del av GGAs satsing på
rehabilitering og fremtidsrettede prosjekter. Vi har dessuten gitt støtte til nødvendige
vedlikeholdsutgifter på barnehjemmet Khayelihle og til vedlikehold av GGAs biler. At bilene
fungerer er en nødvendig forutsetning for nesten alt arbeidet GGA driver. Som vi gjør hvert
halvår, har vi også nå overført et fast beløp (kr. 30 000 i halvåret) til nødhjelpsrasjoner som
jevnlig deles ut til de fattigste på landsbygda.
Vi minner om vår nettside: www.gga.no. På siden står det mye informasjon om GGAs arbeid.
Nettsiden er også en enkel måte å komme i kontakt med oss på via ”kontakt oss”-skjemaet. Vi
forsøker å holde nettsiden så oppdatert som mulig.
Til slutt vil vi minne om at Stiftelsen drives på frivillig basis og ikke har noen
administrasjonskostnader. Hver krone som gis går uavkortet til arbeidet GGA driver. Da GGA
ble opprettet for ca. 10 år siden, fikk noen barn bo i ekteparet Reynolds private hjem. I dag
driver GGA en rekke prosjekter som berører flere tusen barn, i tillegg til at det også drives et
barnehjem. Vi synes dette er bevis nok i seg selv på at det nytter å gi. Takk for at dere er med
på å støtte opp om det viktige arbeidet GGA driver!
Sist, men ikke minst: Vi ønsker dere alle en riktig god sommer!
Med vennlig hilsen
Stiftelsen Friends of God’s Golden Acre
v/ Marianne Jenum Hotvedt og Vibeke Blaker Strand

