Adresse: Spångbergveien 32 B, 0853 Oslo
Kontonummer: 7023.05.58629
Internett: www.gga.no
E-post: post@gga.no

Juni 2015

Til faste givere og støttespillere
Sommeren nærmer seg og det er tid for nytt giverbrev. Camilla og Sara fikk ikke anledning til å
besøke Gods Golden Acre i vår, så vi har fått oppdateringer fra Heather Reynolds denne gangen.
GGA har nå flyttet seks av de yngste barna fra skoler i nærområdet til skoler i Pietermaritzburg.
Pietermaritzburg er en by som ligger omtrent 40 km fra barnehjemmet. Dette er gjort da det blir
enklere å koordinere kjøringen da de eldre barna som går på ungdomsskolen og videregående skal
samme sted. I tillegg får ungene bedre engelsk undervisning her. Dette er noe GGAs ledelse anser
svært viktig for barnas fremtid.
Evelyn Marx har returnert fra Tyskland og har planer om å være der i to år. Tidligere har hun vært
der og gjort frivillig arbeid. Hun har da hatt arbeidsoppgaver som stell av barna, hjelp til lekser og
annet. Nå er hun ansatt som leder for skole- og utdanningsprogrammet. I tillegg er hun koordinator
for de frivillige og gjør en veldig bra jobb.
Dette året går seks av ungdommene sitt siste året på videregående. Heather beskriver dette med
blandede følelser. På den ene siden synes hun det er vemodig at de snart forlater GGA, samtidig
som hun er utrolig stolt over det de har oppnådd, hvor selvstendige de er blitt og glad for at de nå
skal studere videre.
Flere av ungdommene har startet på universitet og vi ønsker å nevne noen av dem. Kwanele har
flyttet sørover for å studere økonomi og ledelse. Han beskriver utdanningen som krevende, men
likevel noe han kan gjennomføre. Det virker som han trives og har funnet sin plass ved den nye
skolen. Nono har startet på juss-studiet. Ntombi holder på med andre året på sykepleierutdanningen.
Menzi er på sitt andre år av psykologistudiet. Lucky er snart ferdigutdannet filmregissør. Til slutt vil
vi nevne Tutu som med hjelp av norsk sponsor nå har fullført fysioterapiutdanning. Det er
oppløftene og inspirerende å se hvor bra de klarer seg. Vi er veldig stolte av alle sammen.
Barna hadde en fin påskefeiring med ulike aktiviteter. Det ble arrangert grilling og forskjellige leker
av de frivillige arbeiderne. De fikk besøk av en lokal ung student som hadde laget en
matteskattejakt. For å finne skattene måtte barna løse matteoppgaver. Heather beskriver barna som
svært engasjerte, de sprang rundt på området og de syntes det var veldig morsomt samtidig som de
lærte noe. Barna ble også invitert til et treningsprogram som tok for seg ulike etiske og moralske
problemstillinger. Dette vil gjøre dem bedre rystet til å takle utfordringer i hverdagen.

I mai måned ble den ni år gamle Asanda adoptert av Julie og Trey som er fra Texas. Alle er glade på
hennes vegne og ønsker henne lykke til hos den nye familien.
I september 2015 reiser Marianne tilbake til GGA. Hun gleder seg stort til å besøke barnehjemmet
for første gang på flere år! Det vil også gi en anledning til å følge opp GGAs rapportering til den
norske Stiftelsen. De nye, gode rutinene vi er enige om er bra gjennomført, og vi har tro på et
enklere samarbeid fremover.
Heather og resten av GGA-familien takker så mye for all hjelp og støtte. En varm takk også fra oss i
den norske Stiftelsen.
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