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Sommeren 2008

Til faste givere og støttespillere
Sommeren er her, og det er igjen tid for en oppdatering over arbeidet som drives av
organisasjonen God’s Golden Acre (GGA) i Sør Afrika og det norske støttearbeidet.
Heather og Patrick på besøk
Heather og Patrick var på Norgesbesøk i mai. Det var en stor opplevelse for dem å være med
på feiring av norsk 17. mai! Stiftelsen arrangerte en samling 20. mai der alle interesserte
kunne treffe Heather. Møtet fant sted i Ris menighetshus, og det ble en kveld med mange
sterke inntrykk. Heather har en stor formidlingsevne, og vi tror alle ble sterkt berørt av hennes
budskap. Tusen takk til tirsdagsgruppen i Ris menighet for at dere stilte lokaler til disposisjon
og for at dere la alt det praktiske til rette!

Utfordringer i Sør Afrika
Matutgiftene i Sør Afrika øker stadig, slik de gjør over hele verden. For eksempel er
brødprisen mer enn doblet på kort tid og prisen på maismel nesten firedoblet. Dette medfører
at både de løpende utgiftene på barnehjemmet og ikke minst kostnadene ved
nødhjelpsrasjoner har økt dramatisk.

Også prisen på drivstoff øker i Sør Afrika. Det er derfor en stor utfordring å skaffe nødvendig
økonomisk støtte til drift av kjøretøyene som GGA disponerer. I tillegg til drivstoff, må bilene
gjennom jevnlig vedlikehold og nødvendige avgifter må betales.
Å få slike løpende utgifter dekket har hele tiden vært en utfordring, fordi det ofte er mindre
giverinteresse når midlene blir forbrukt. Desto vanskeligere er det å få støtte til økningen i
slike utgifter. For at GGA skal kunne drive sitt hjelpearbeid, er det imidlertid helt nødvendig
at kjøretøyene er i gang, slik at skolebarna kan bringes til og fra skolen og nødhjelpsrasjonene
kan bringes til de områdene der de som trenger det mest befinner seg.
Pengestøtte fremover fra Norge
Mens Heather var i Norge, diskuterte vi nærmere hvordan pengestøtten fra Norge best kan
fordeles på de ulike prosjektene GGA driver. Vi har i samråd med henne blinket ut fire
områder som vi frem til nå har støttet, og som vi vil prioritere også i fremtiden. De fire
områdene er idrett (spesielt GGAs satsning på fotball), GGAs arbeid med musikk og dans,
utdelingen av nødhjelpsrasjoner på landsbygda og støtte til løpende utgifter på barnehjemmet
Khayelihle. Vi mener dette sikrer en god balanse mellom akutt nødhjelp og mer fremtidsrettet
hjelp.
Per i dag har den norske Stiftelsen inntekter fra faste givere på ca. kr. 215 000 i året. Ut ifra
dette ”sikre” beløpet opererer vi nå med en overordnet plan for fordeling av penger på disse
fire områdene. Bortfallet av inntekter fra spilleautomaten har ført til at vi blir tvunget til å
redusere støtten til nødhjelpsrasjoner. Vi hadde håpet at vi kunne klare å fortsette å overføre
kr. 50 000 i halvåret til denne delen av GGAs arbeid, men ser nå at det binder opp for mye av
den norske støtten. Erfaringsmessig kommer det i løpet av et år også inn en del enkeltgaver.
Dette gir oss fleksibilitet til å kunne øke støtten til ulike deler av GGAs arbeid, eventuelt til å
gi støtte til andre deler av virksomheten enn de fire prioriterte områdene.
I mai ga Stiftelsen kr. 16.432 til akutt hjelp på barnehjemmet Khayelihle fordi vanntilførselen
var blitt stoppet. I tråd med den overordnede planen overførte vi i juni kr. 19.731 til musikk
og dans- prosjektet, kr 23. 020 ble overført til idrettsprosjektet, kr. 39. 462 ble overført til
nødhjelpsrasjoner og kr. 23. 020 ble overført til driftskostnader på barnehjemmet Khayelihle.
Vi minner om at detaljert informasjon om alle pengeoverføringer fra Norge blir lagt ut på
Stiftelsens nettside www.gga.no .
Skulptur
Heathers ektemann, Patrick Reynolds, er prisbelønt for sine vakre skulpturer. Det var
inntekter fra salg av Patricks skulpturer som finansierte GGAs virksomhet den første tiden. Vi
har en nydelig skulptur i Oslo, som er til salgs, se bildet. Skulpturen heter ”Curled up Nude”,
er ca. 25 cm høy og i massiv bronse. Interesserte kan kontakte Marianne på tlf: 95885767.
Prisen er kr. 15. 000.

Vi takker for alt bidrag og engasjement hittil i 2008 og ønsker alle en fortsatt god sommer!
Med vennlig hilsen
Stiftelsen Friends of God’s Golden Acre
ved Marianne Jenum Hotvedt og Vibeke Blaker Strand

