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Sommeren 2010

Til faste givere og støttespillere
Det er sommer og ferietid i Norge. Verdens øyne er rettet mot Sør Afrika og fotball-VM. Vi
vil rette blikket mot GGA og de foreldreløse barna som befinner seg midt i – men samtidig
helt utenfor – verdens oppmerksomhet.
Det siste halvåret har vært preget av sterke kontraster. På GGA er det en tung tid med en
krisepreget økonomisk situasjon. Samtidig skjer det også positive ting. I vår har den norske
Stiftelsen mottatt mer pengestøtte enn noen gang og har kunnet gi avgjørende støtte til GGA.
Den krevende situasjonen på GGA har nær sammenheng med den internasjonale
finanskrisen, som har ført til økte priser på matvarer og drivstoff samtidig som GGA har
mistet viktige bidragsytere. GGA sliter med å skaffe nye giverorganisasjoner som kan demme
opp for pengestøtten som har falt bort. De økonomiske problemene har utviklet seg til å bli
såpass alvorlige at GGA har hatt problemer med å dekke løpende utgifter til lån, elektrisitet
og lønninger. I denne situasjon har vi i Stiftelsen valgt å se bort ifra vårt ordinære budsjett for
fordeling av pengestøtten fra Norge mellom GGAs ulike prosjekter. Det viktigste nå er å
bidra til at GGA klarer seg gjennom den vanskelige perioden, og vi har gitt GGA stor frihet
til å disponere midlene fra Norge på den måten de selv har ønsket.
I den siste tiden har det vært sterkt å oppleve hvordan større enkeltgaver til Stiftelsen har
kommet akkurat i forkant av akutte bønner om hjelp fra GGA. Dette har gjort at vi har kunnet
møte alle GGAs akutte behov, noe vi er svært takknemlige for. Det føles som om Gud holder
sin hånd over GGA og at vår Stiftelse får spille en rolle i dette. I april ble Thore Herambs
vakre maleri Bjerk ved tjernet – som var donert til Stiftelsen for en tid tilbake – solgt. Som
følge av salget av maleriet og andre betydelige donasjoner har vi i løpet av første halvår i
2010 overført kr. 435.350 til GGA. Utrolig! Til sammenligning samlet vi inn kr. 350.000 i
hele 2009.
På GGA arbeides det nå med å kutte utgifter der det er mulig, med å få økt støtte fra lokale
myndigheter og med å omorganisere driften slik at den også gir inntekter. I dette arbeidet står
eiendommen der GGA ligger – Highlands Resort – sentralt, fordi den kan brukes som base
for formaliserte programmer om kulturell utveksling. Stiftelsen har tillit til at GGA klarer å
gjennomføre de strukturelle grepene som er nødvendige.

Utdeling av nødhjelpsrasjoner på landsbygda.
Fremover vil tidspunktene for utsendelsene av giverbrev fra Stiftelsen bli noe justert. I
oktober/november vil det bli sendt ut giverbrev med særlig fokus på Gode Gaver (se:
www.godegaver.com). Julen 2009 ble det solgt Gode Gaver for kr. 56 000! Vi håper og tror
at Gode Gaver vil fortsette å generere viktig pengestøtte til GGA. I april/mai vil vi så sende ut
giverbrev som fokuserer på regnskapsåret som har gått, der vi kan oppsummere situasjonen
på GGA og hva den norske pengestøtten er gått til. I tillegg til dette legger vi ut løpende
informasjon på Stiftelsens nettside: www.gga.no.
Vi avslutter dette brevet med Heathers egne ord om hvordan hun opplevde en større
overførsel fra Norge i månedsskiftet april/mai:
“I almost cannot find the words to express the significance of the timely arrival of this
money. As you know, we were desperate a month ago and you were able to help us
buy food and pay fuel bills, school fees and keep lights, water and staff. We all
gathered on the lawn last week; staff, children and volunteers, to ask God to provide
for a few more months so that it would give us time to find new donors. All of us
made a huge circle and we all prayed for a miracle as we have no money to pay
anything at the end of April. Our running costs budget is 140 000 a month which
means 3000 children are supported every month... Thank you for bringing hope, love
and support to us all. It is only because of friendships like yours that give us strength
to continue… Your donation has been a lifeline and the most remarkable answer to
prayer – many, many thanks… I pray that one day you will have an opportunity to
come and meet some of these wonderful children we are raising at GGA.”
Vi ønsker dere alle en riktig god sommer!
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