
 

Godt nyttår! 

Et nytt år er her, og vi vil gjerne benytte anledningen til å takke for støtten 

din i året som har gått. Din støtte er verdifull for både små og store i den lille 

landsbyen Kalongo i Uganda. Her følger en liten oppdatering om hva støtten 

fra dere har bidratt med siden sist.  

Alle barna har fått skoleuniform  

Husker du at vi hadde en kampanje for å skaffe skoleuniformer til alle barna i Kalongo? 12. juni kom 

vi i mål med kampanjen. Nå kan alle barna som støttes av KWOP gå på skolen med lokalprodusert 

skoleuniform, og det er vi veldig glade for. Tusen takk til alle dere som bidro for å få dette til! 

Årsaken til at noen av elevene ikke har uniform på bildet, er at skolen også har elever som bor i 

Kalongo, men som ikke støttes av KWOP. Disse betaler skolepenger og må også kjøpe uniformer selv.  

      

Vi har vært på feltbesøk! 

Ivan Kabanda var i Kalongo i sommer. Han er ansvarlig for kontakten mellom Grow With a Future og 

vår partnerorganisasjon i Uganda, Kalongo Widows and Orphans Project. Ivan kan rapportere at det 

var utrolig flott å se at driften av skolen er godt i gang. Av de tre byggene, brukes det minste til 

kontor og barnehage, mens de to store brukes som klasserom for 1-5. klasse.  

                     



Driften av skolen er vellykket så langt, og Ivan var med på et møte med skolens ledelse og foreldrene 

til barn fra lokalmiljøet. Foreldrene ga tilbakemelding om at de var kjempefornøyde med skolen, og 

at de kunne se progresjon i barnas læring hele tiden. Foreldrene sa også at elevene gleder seg til å gå 

på skolen, og at de som foreldre nå ikke trenger å bekymre seg for den lange skoleveien til de små 

barna.  

En utfordring som Ivan så var at noen av foreldrene som selv betaler skolepenger var litt misfornøyde 

med dette, og han forsto dette var mye på grunn av en feiloppfatning av KWOP sin «store» 

støttepartner i Norge. Det var derfor helt nødvendig og veldig viktig at Ivan var tilstede, slik at han 

fikk forklart at det ikke finnes noen stor organisasjon i Norge som støtter KWOP, men tvert i mot en 

liten gruppe mennesker som jobber frivillig for å samle inn penger slik at KWOP skal kunne gjøre 

enda mer enn det de får til med egne ressurser.  

For oss er dette en viktig påminner om at vi må fortsette å jobbe med å kommunisere vår rolle som 

partner og ikke sponsor. Vi er opptatt av å være – og vise at vi er - en støttespiller som jobber for å 

gjøre KWOP mer selvhjulpne. Dette har vært viktig for oss siden oppstarten av organisasjonen, og vi 

ser på det som like viktig i Kalongo og overfor lokalbefolkningen der, som i Norge og overfor dere 

som støtter oss her. Ivan forklarte dette i møtet med foreldrene, og KWOP vil bidra med å 

tydeliggjøre partnerskapet dersom det skulle komme flere utspill om den ”rike, norske 

organisasjonen”.  

Over 14000 kroner til Kalongo på FN-dagen 

Vi er så heldige at både Knausen barnehage og Brekken skole i år igjen markerte FN-dagen til inntekt 

for Kalongo. I år kom det inn mer enn 14 000 kroner – 3000 fra Knausen barnehage, og i overkant av 

11 000 fra Brekken skole. Pengene går uavkortet til Kalongo, og til bygging av nok et bygg som skal bli 

klasserom for 6. og 7. klasse.  

 

 

Brekken oppvekst- og lokalsenter inviterte  
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Brekken oppvekst- og lokalsenter inviterte fredag 21. oktober alle som hadde lyst til å oppleve en 
annerledes formiddag til skolen. Elevene hadde hele uka fokus på å hjelpe barn i andre land og i år gikk 
alle pengene vi samlet inn til bygging av klasserom for 6. og 7. klasse ved barnehjemmet i Kalongo.                                              
 
Elever fra 1. - 7. klasse og barnehagebarn var sammen om prosjektet. Vi hadde mange ulike aktiviteter i 
aldersblandede grupper gjennom hele uka.  Vi lagde afrikansk mat, spilte djembe, danset, sang, spilte 
fotball, hadde aktivitetsløype og så mange bilder både av dyr i Afrika og livet i Kampala.  Ikke minst så vi 
bilder og hørte om barna på barnehjemmet i Kalongo. Bilder av KCC var til og med utgangspunkt for 
vårt eget lille arkiterkturprosjekt der vi bygde KCC i lego (se bilde nede til høyre).  
 
Vi hadde øvd inn underholdning og ordnet kafé med utlodning. Det var mange som møtte opp og vi var 
veldig fornøyde med å kunne sende 11 000 kroner til Kalongo. Takk til alle som møtte opp og gjorde 
dette til en fin opplevelse både for oss og barna! 
 
Gerd Alice Sødal (teamleder ved Brekken oppvekst- og lokalsenter/økonomiansvarlig i GWAF). 
 



 
 
 
 
 
 

                              
 
 
Kalongo-tema i 2. klasse i Oslo                                                                                                                                                                          
I år har også 2A ved Nordtvet skole blitt litt kjent med barna i Kalongo. Elevene i klasse 2A har hatt to 
besøk av leder i GWAF, Anne Berit Sødal som har fortalt om Kalongo og barnas hverdag der i forhold 
til deres egen hverdag. Elevene jobbet med barns rettigheter, lagde sitt eget pass og lagde ting som 
de skulle selge på juleavslutningen. 12. desember avsluttet klassen med utlodning og sang på 
juleavslutningen til klassen, noe som resulterte i enda 2000 kroner til nybygget. Tusen takk til 2A med 
foresatte. 
 

 
 
 

Vi håper alle har hatt en fin jul og at starten på det nye året blir fint både for dere og små og store i 
Kalongo. Tusen takk for støtten i året som har gått. Det betyr så uendelig mye! 

  
Beste hilsen alle oss i Grow With a Future! 

  

Det begynner å bli en tradisjon med markering av FN-dagen i Knausen barnehage. 4-år på rad jobbes det med internasjonalt 
tema i oktober, og på FN-dagen inviteres det til morgen-kafè i barnehagen. Førskolebarna har ansvar for å selge sveler og 
kaffe, samt smykker og kurver som er laget i Kalongo. På bildet er det Hannah og Silje som er selgere håndverk. 
 
Linda Thorbjørnsen, Knausen barnehage. 

 


