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Til faste givere og støttespillere
Først en oppsummering av året 2010. Det er med stor glede vi kan konstatere at året 2010 ble
et rekordår for Stiftelsen. Regnskapet viser at det ble samlet inn kr 775 000 til GGAs arbeid.
De rekordhøye inntektene skyldes både våre trofaste faste givere, godt salg av Gode Gaver til
jul og flere større enkeltdonasjoner. Støtten fra Norge har i 2010 vært helt avgjørende for
driften av GGA og for barna der. En stor takk til dere alle! Pengene har i all hovedsak gått til
den løpende driften av barnehjemmet og til skolepenger og skoleutstyr til barna.
En spesiell julegave til Stiftelsen kom fra Advokatfirmaet Wiersholm. Stiftelsen ble valgt i
konkurranse med andre organisasjoner til å motta firmaets julegave på kr 100 000. Nyheten
ble mottatt med stor jubel! GGA ønsket å bruke deler av pengene til å sikre vannforsyningen
på barnehjemmet. I vår er det borret etter vann og installert pumpe og tanker. Det er også
kjøpt inn to cisterner til lagring av regnvann som kan brukes ved strømbrudd, som ikke er
uvanlig. GGA er ikke nå lenger avhengig av vann fra det offentlige vannsystemet, som har
vært kostbart, ustabilt og av dårlig kvalitet. Heather skriver til oss: ”It is so fantastic to have
our own free, clean water!”

De nye vanntankene på GGA

Vi har også noen triste nyheter. Heather er alvorlig syk. Hun har fått svært høyt blodtrykk,
som krever at hun så langt det er mulig skjermer seg for stress. Legen hennes har i perioder
blant annet forbudt henne å besvare mail og telefon. For oss som har sett på nært hold hva
den daglige driften av GGA har krevet av henne gjennom mange år, er det ikke overraskende
at hun har nådd en grense for hva kroppen tåler.
Dette har gjort at den siste tiden har vært utfordrende for Stiftelsen. Det har vært vanskelig
for oss å holde løpende kontakt og få de tilbakemeldingene vi trenger. Det bekymrer oss at
GGA i så stor grad er avhengig av Heather og at det ikke er et system som fungerer når hun
er indisponert. Vi har tatt bekymringene opp med Heather og vil forfølge det videre.
For Stiftelsen er det avgjørende å etablere en samarbeidsform med GGA som ikke er like
nært knyttet til Heather som det har vært til nå. Vi jobber for å få direkte samarbeid med
GGAs styre og for å få en administrativt ansatt som har ansvar for den løpende kontakten
med oss. I neste giverbrev vil vi kunne fortelle mer om hvordan Stiftelsens samarbeid med
GGA utvikler seg.
I mellomtiden ønsker vi dere alle en riktig god sommer!

Med vennlig hilsen
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