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Sommeren 2009

Til faste givere og støttespillere
Sommer og ferietid står for døren. Da er det også tid for en oppdatering fra oss. Vi håper dere
tar med dere nyhetsbrevet på ferie og finner en rolig stund til å sette dere ned og lese.
Det norske arbeidet
Vi starter med de dårlige nyhetene.
Stiftelsens søknad til NORAD, som vi fortalte om i forrige nyhetsbrev, ble dessverre avslått.
Det var hard konkurranse. En liten stiftelse som vår, som drives på frivillig basis, kan fort
komme til kort sammenlignet med større veldedige organisasjoner fordi vi ikke har det samme
administrative apparatet. Selv om det på kort sikt ikke er realistisk med støtte fra NORAD, vil
vi fortsette å jobbe for å få til et samarbeid på lenger sikt.
En annen søknad fra Stiftelsen gikk til Skatteetaten og gjaldt ordningen med skattefradrag for
pengegaver. Stiftelsens søknad ble dessverre også her avslått, med den begrunnelse at vi ikke
mottar offentlig støtte, som er et av lovens vilkår. Dette betyr at avslaget på NORADsøknaden og avslaget fra Skatteetaten henger tett sammen. Hadde vi fått støtte fra NORAD,
ville vi ha mottatt offentlig støtte og dermed tilfredsstilt kravene for å kunne inkluderes i
ordningen med skattefradrag. Nå ble det isteden dobbelt nei.
Heldigvis skjer det også mye bra!
En av våre faste støttespillere har
bestemt seg for å donere sitt vakre
favorittmaleri – som er malt av
Thore Heramb – til Stiftelsen.
Heramb anses som en av de mest
sentrale norske kunstnerne i
etterkrigstida.
Maleriets navn er Bjerk ved tjernet.
Det er fra 1976, er utført i olje på
lerret og måler 92 x 73 cm.
Maleriet er taksert av Norges
fremste gallerist Kaare Berntsen til
kr. 120.-130.000.

Vi i Stiftelsen føler dyp takknemlighet over en slik gave. Nå jobber vi med å finne rette
kjøper. Aller helst ønsker vi oss en kjøper som både vil sette pris på den vakre kunsten i seg
selv, men som også vil føle glede over at hver krone av kostnaden ved maleriet går til GGAs
arbeid. Vi ber dere alle om hjelp til å formidle informasjon om maleriet til personer eller
bedrifter som kan være interessert. Salg av maleriet vil være fantastiske nyheter å bringe
videre til GGA, som jo ikke forventer en slik ekstradonasjon fra Norge. Det er bare å kontakte
oss om dette (Marianne: 95885767, Vibeke: 90204160, epost: post@gga.no).
Et annet veldig spennende initiativ er tatt av en annen av våre støttespillere, som arrangerer
tur til Sør Afrika og GGA neste sommer. Tanken er en tur som kombinerer muligheten til
flere ting: besøk på GGA, praktisk arbeid i GGAs husbyggingsprosjekt, fotball-VM og safari.
Det er lagt ved mer informasjon om dette.
Stiftelsen fortsetter å støtte de fire delene av GGAs arbeid som vi har ønsket å prioritere:
nødhjelpsrasjoner på landsbygda, løpende utgifter på barnehjemmet Khayelihle,
idrettsprosjektet og prosjektet med sang/dans/drama. Til sammen overførte vi i juni 2009
omlag kr. 150.000,-. Av disse gikk kr. 45.000,- til nødhjelpsrasjoner, kr. 40.000,- til de
løpende utgiftene, kr. 32.500,- til idrett og kr. 32.500,- til sang/dans/drama. Mer informasjon
om overførslene ligger på Stiftelsens nettside: www.gga.no, under ”Pengeoverførsler fra
Norge”.
Sør Afrika
På GGA preges disse tider av prisstigning kombinert med at private givere ikke gir like mye
støtte som tidligere. Dermed er den økonomiske situasjonen vanskelig. Heather bruker mye
krefter på å mobilisere givere. I disse dager er en av sang/dans/drama-gruppene på GGA, The
Young Zulu Warriors, på turne i England. Forhåpentligvis fører turneen til økt
oppmerksomhet rundt HIV/AIDS-problematikken og de foreldreløse barna, og til at en rekke
nye personer tegner seg som givere.
Arbeidet på GGA fikk et stort oppslag i den sørafrikanske avisen ”The Times” i mai. Vi
avslutter dette nyhetsbrevet med et sitat fra reportasjen. Her formidles både det vanskelige i at
det er krevende økonomisk tider, samtidig som GGAs livreddende arbeid overfor
enkeltindivider – som pågår hver dag – løftes frem. Takk for all støtte og fortsatt riktig god
sommer til alle!
“Caregivers in desperate need of your help. Baby Usanda was delivered by her seven-yearold sister, under instruction from their blind and paralysed mother. The girl cut the umbilical
cord with glass from a broken bottle. Heather Reynolds, who started a foster care centre
known as God’s Golden Acre near the Valley of a Thousands Hills, responded to this
emergency… Usanda is one of the newest arrivals at God’s Golden Acre, Khayelihle, since
last year…
The stream of desperate children is not slowing down as Aids is peaking in KwaZulu-Natal,
where as many as a third of adults are infected. Many families have lost two, three or four
members, says Reynolds. The desperation in the valley is rising as families buckle under the
pressure of the high cost of living and inadequate access to healthcare. “We need to save
every life,” says Reynolds. But she wakes up at night, wondering how to keep the centre
going… The centre — which provides a home for 72 children and feeds and educates another
5000 children in vulnerable families — has been hammered by cuts in international funding
during the global recession…”
Med vennlig hilsen
Stiftelsen Friends of God’s Golden Acre
ved Marianne Jenum Hotvedt og Vibeke Blaker Strand

