
 

 

 

 

 
Vinterbrev 2016 

Den offisielle åpningen av Kalongo kompetansesenter nærmer seg og vi har et 
spennende samarbeid med Hjerteromfestivalen på gang. Godt nytt år! 

 

Kalongo kompetansesenter snart klart for åpning! 

I 2010 kjøpte Grow With a Future (GWAF) en tomt 
til Kalongo Widows and Orphans Project (KWOP). 
Etter et par år med matdyrking på tomten, 
begynte vi å bygge det som skal bli til landsbyens 
kompetansesenter med grendeskole, kursrom og 
sovesaler for de eldste barna i KWOP. Vinduer er 
på plass, dører er på plass og latrinene er reist. 
Det betyr at det nærmer seg klart for offisiell 
åpning av Kalongo kompetansesenter (KCC).  
 

Like før jul kom vinduer og dører på plass. 
Foto: Kalongo Widows and Orphans Project 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det dyrkes fortsatt mat på tomten. På bildet til venstre ser vi bønneplanter og hele KCC. På bildet til høyre ser 
vi latrinene som ble gravd før jul og satt opp like etter. Foto: Kalongo Widows and Orphans Project 

 

Kreativ kampanje i samarbeid med arkitekt 

I forbindelse med åpningen av Kalongo Kompetansesenter har vi et ønske om å skaffe 100 
skoleuniformer til barna i Kalongo. Derfor har vi startet en skoleuniformkampanje på 
Facebook med det flotte bildet (se neste side) som er designet av arkitekt Liisa Maija 
Pettersen. For hver uniform som kjøpes, får et nytt barn farger på klærne. Responsen har 
vært enorm, og vi har så langt fått inn penger til å kjøpe uniformer til 41 barn.  
 

 



 

 

 

 

Kampanjen er lansert på vår 
Facebook-side, men man må 
ikke bruke Facebook for å 
bidra. Hvis du ønsker å bidra, 
kan du sette inn ønsket 
beløp på kontonummer 4280 
13 30309 og merke 
betalingen med ”uniform”. 
Inviter gjerne venner og 
kjente til å bli med, slik at vi 
kan fargelegge alle de 100 
barna på bildet. Vi retter en 
stor takk til arkitekt Liisa 
Maija Pettersen for design av 
kampanjebildet. 

 

 

Med hjerte for Kalongo 

I år er vi i Grow With a Future så heldige å få 
samarbeide med 
Hjerteromfestivalen. Festivalen holdes fra 
26.-28. mai i Fetsund, og Ole Paus er blant 
artistene som spiller. 

Den meningsfylte festivalen drives på frivillig 
basis der alt overskuddet går til lokale og 
internasjonale formål – deriblant GWAF! Vi 
gleder oss til å samarbeide med 
Hjerteromfestivalen, og håper at så mange 
som mulig vil ta seg tid til å komme på en 

eller flere av festivaldagene. Ta kontakt med oss om du er interessert i billetter! Det blir 
musikk for enhver smak – både soul-aften, konsert med Sandra Lyng og Ole Paus med 
support. 

Vi søker revisor – har du noen tips? 

I januar avholdt GWAF årsmøte. Der vedtok vi blant annet at vi vil bli med i 
Innsamlingskontrollen for å øke vår troverdighet i møte med aktører som ikke kjenner til oss. 
Dette vil koste en del penger på kort sikt, men gir oss samtidig muligheten til å søke om 
pengestøtte fra for eksempel sparebanker, stiftelser og bedrifter, noe som kan øke våre 
inntekter på lengre sikt. Som medlem i Innsamlings-kontrollen, må vi engasjere en revisor. Vi 
lurer på om noen av dere kjenner til revisorer som gir rabatter til frivillige organisasjoner? Ta 
gjerne kontakt med oss på post@growwithafuture.com. 

 

https://www.facebook.com/events/738402189627348/
https://www.facebook.com/events/738402189627348/
http://liisamaijapettersen.com/
http://liisamaijapettersen.com/
https://www.facebook.com/hjerteromfestivalen/?fref=ts
http://www.innsamlingskontrollen.no/nb/
mailto:post@growwithafuture.com


 

 

 

 

Nytt styremedlem i styret for 2016  

I tråd med vedtektene, avholdt vi også valg av styremedlemmer på årsmøtet i januar. Alle 
styremedlemmene stilte til gjenvalg, og ble gjenvalgt. I tillegg ble håndverks-koordinator 
Olaug Myrå Holmøy valgt inn som styremedlem.  

 

Dette er styret i GWAF for 2016: 

 Leder: Anne Berit Sødal 

 Nestleder og partner-koordinator: Kaja Knutsdotter Fjørtoft 

 Økonomiansvarlig: Gerd Alice Sødal 

 Styremedlem: Ivan Kabanda 

 Styremedlem: Olaug Myrå Holmøy 

 

Årsmelding for 2015 og ny handlingsplan er for øvrig å finne på våre hjemmesider. 

 
 

Vi håper dere nyter vinteren, og vil med dette takke for støtten din som betyr så mye for 
små og store i Kalongo. 

 

Beste hilsen alle oss i Grow With a Future  

 

http://growwithafuture.com/?page_id=546

