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Sommeren 2012

Til faste givere og støttespillere
Sommeren er her, og det er tid for en oppdatering om GGA.
Fra den norske stiftelsens side er det fortsatt utfordringer knyttet til samarbeidet med GGA.
Prosessen med revisjon av regnskaper har ikke gått så raskt som vi håpet. Revisor arbeider
fortsatt med å få på plass regnskapet for 2009-2010, og dermed er det fremdeles et etterslep
med hensyn til revisjon. Som vi beskrev i forrige giverbrev, ser Stiftelsen det som sin
hovedoppgave nå å bidra til at det skapes formell ryddighet rundt driften av GGA. Dette
anses også som svært viktig fra GGAs side. At revisjonen trekker ut i tid har blant annet
sammenheng med at det er nødvendig å fremskaffe gamle dokumenter. Fra Stiftelsens side
forsøker vi så godt det lar seg gjøre å presse på for at det skal bli fortgang i dette arbeidet. Vi
jobber også med å få på plass en bedret prosedyre for budsjettering og rapportering om
pengestøtte fra Norge.
I 2011 samlet Stiftelsen inn totalt kr. 390 000. I og med at Stiftelsen har besluttet å betale
utgiftene til revisjon, og dette arbeidet trekker ut i tid, har det ikke blitt overført noe større
beløp til GGA det siste halvåret. Stiftelsen har derfor en del midler på konto.
På tross av forsinket revisjon og dårlig økonomi, klarer GGA å holde hjulene i gang på
barnehjemmet og sikre barnas livskvalitet og videre muligheter. Nå er det 55 barn som bor på
barnehjemmet, sist ankommet er en baby på åtte måneder. De to vernepleierne Camilla
Johannesen og Sara Vikse Soltvedt, har sendt oss en positiv og inspirerende ”statusrapport”
som gir oss et innblikk i dette. Camilla og Sara kom hjem fra GGA i januar. Vi lar deres ord
tale for seg idet vi takker dere alle så mye for støtten og ønsker en riktig god sommer!
”Vi hadde nå vårt andre opphold på GGA og syntes det var forferdelig trist å reise
fra barna som en blir så ufattelig glad i. På GGA er det et tydelig fokus på læren om
rette verdier og moral. Hva som egentlig betyr noe her i livet og det er spennende å se
hvor engasjerte barna blir når Heather spør dem hva de selv synes er viktig. De
snakker mye om at penger ikke betyr alt og hva man ikke kan kjøpe som, kjærlighet,
glede, omsorg, trygghet og håp. Disse verdiene ser vi godt igjen hos barna som vi
beundrer så sterkt.
En veldig god nyhet fra GGA er at alle barna bestod alle fag i 2011 og går videre til
neste klassetrinn. Vi var der nede under eksamensperioden og det var til tider veldig
utfordrende. Det er vanskelig nok for et barn å sette seg ned og konsentrere seg om å
lese og på GGA er de rundt femti. Vi frivillige som var på GGA delte oss opp og satt

sammen eksamensgrupper ut i fra hvilke fag de hadde. Det å spre ungene litt og ta
noen med seg å lese på gresset, mens andre sitter på kjøkkenet eller i husene fungerte
veldig godt og mange jobbet veldig hardt. Barna er flinke med å både hjelpe og lære
hverandre og de jobber sammen som et team. Vi synes det er veldig spennende å få ta
del i et slik endringsarbeid. Jobbe som frivillig og å ha mulighet til å hjelpe disse
barna med å nå sine drømmer gir en ubeskrivelig god følelse. Det var lykkensdag da
vi fikk vite at alle hadde bestått og vi feiret med å lage til kino ute etter solnedgang.
Ungene er takknemlige for den muligheten de har til å gå på skole og få sine planer
og drømmer virkeliggjort. Takket være sponsorer har barna mulighet til å gå på
skoler tilpasset deres behov og interesser både på videregående og på universitet. I
løpet av 2011 har flere av barna begynt på boarding skoler, det vil si at de bor på
skolen. Tilbakemeldingene fra barna var at de trives utrolig godt og har møtt mange
nye venner. For tiden er det amerikanske Julie Reynolds fra Texas som har ansvar for
alt som har med skolene å gjøre. Hun er et fantastisk menneske som virkelig brenner
og står på for disse barna.
Dette var en liten oppdatering fra oppholdet vårt. Vi gleder oss til å reise ned igjen i
januar.
Camilla & Sara”
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