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Mai 2018 

Vårbrev med tilbakeblikk og en smak av gjensyn 

For GWAF har det helt siden oppstart vært sentralt å la de lokale forholdene i Kalongo få 

bestemme både tempo og retningen til vårt arbeid. I vårens nyhetsbrev kan du lese om 

årsmøtet i GWAF og hovedprioriteringene fremover. Du kan også lese om styreleder Anne Berit 

Sødals tanker rundt første besøk i Kalongo og det forestående gjensynet i sommer.  

 

Tilbakeblikk og hovedprioriteringer i 2018 

Det har vært et særdeles lite aktivt år for styret i GWAF i 2017. Dette skyldes delvis svært travle 

styremedlemmer, men også bygge-utfordringene som ble meldt om i fjorårets vårbrev. Vi fikk 

på daværende tidspunkt signaler om at nærliggende landsbyer og skoler ikke var positive til 

byggeaktivitetene i Kalongo, men at KWOP mente at man gjennom å ha fokus på forståelse for 

hverandre og ved å bruke god tid på etableringen, kunne finne en måte å komme styrket ut av 

situasjonen sammen. GWAF stanset derfor planleggingen av mer bygging i fjor, men har nå fått 

signaler på at KCC nå har blitt godt etablert som en godt fungerende skole i landsbyen, og at vi 

nå kan gå videre med planene om utbygging.  

Ved årsmøtet som fant sted 16. april 2018, godkjente styret regnskapet for 2017 og begynte 

planleggingen av aktivitetene for 2018. Styret kom frem til at vi ønsker et mer realistisk 

aktivitetsnivå, med klare hovedprioriteringer i året som kommer. Vi er i dag et lite og meget 

travelt styre, men ønsker et år med faglig utvikling i arbeidet, og satsing spesielt på å bygge opp 

en kapitalbase i GWAF som gjør at vi kan komme i gang med neste fase av byggingen så snart 

som mulig.  

Flere av dere har allerede støttet med midler til 

tilbygget og per i dag har vi i overkant av 30 000 

kroner på vår konto som er øremerket 

utbygging av tilbygget. Disse vil bli stående til vi 

har nådd prosjektbudsjettet på 50 000 kroner. 

Vi velger altså denne gangen å samle inn hele 

beløpet og slik kunne gjennomføre byggingen i 

ett trinn. Dette med hensyn til barna som nå går 

på KCC og at vi ikke ønsker å forårsake mer uro 

for dem enn nødvendig.  



Vi håper at vi innen 1. januar 2019 har nådd finansieringsmålet, slik at vi kan sette byggestart til 

februar 2019. Dette vil være en god tid på året for å begynne byggingen, særlig med tanke på 

prisen for materialer som er veldig høye rundt juletider, men synker igjen i januar/februar.  

Støtt byggingen ved å sette inn et engangsbeløp på kontonummer 4280 30309   

 

Med handverk på Blå   

Søndag 17. juni kan de som bor i Oslo finne oss på søndagsmarkedet på Blå i Oslo. Her vil vi 

selge smykker og kurver som kvinnene i KWOP har laget. I tillegg ønsker vi oss gode ideer fra 

dere på hva annet vi kan selge. Kanskje dere til og med har noe dere selv har laget som dere 

kunne tenkt dere at vi solgte denne dagen? Pengene vi får inn denne dagen vil gå uavkortet til 

utbyggingen. 

Send gjerne en mail til leder, Anne Berit Sødal på post@growwithafuture.com hvis du har ideer 

og innspill! 

Vi vil også, i løpet av våren sette opp en nettbutikk hvor vi vil selge handverket direkte på 

hjemmesiden. Vi oppfordrer våre støttespillere og følgere til å besøke nettsiden og spre ordet 

om det fine håndverket vi selger fra Kalongo.  

 

Et besøk som ble til så mye mer  

(Tilbakeblikk og gjensyn – av oppretter og styreleder Anne Berit Sødal)  

                                                                                                                                                                                   

Da jeg var 22 år reiste jeg som utvekslingsstudent til Kampala, hovedstaden i Uganda. Lille 

julaften 2008, etter et halvt år i landet, vinket jeg de fleste av mine utvekslings-venninner hjem 

til Norge og satte meg like etterpå på bussen ut av Kampala. Sammen med kjæresten min og 

søskenbarnet hans skulle vi til en liten landsby for å feire jul. Den lille landsbyen Kalongo har i 

ettertid endret livet mitt. 

Selv om det var fattigdom som møtte meg, er det ikke den historien jeg i ettertid syns har vært 

viktigst å fortelle. Det viktigste har vært å fortelle historien om en liten landsby som ble hardt 

rammet av HIV/AIDS, men som kjempet imot og sto sammen for å hjelpe hverandre. 

På julaften kjørte vi inn på tunet foran huset til ekteparet 

Kibira. Et lite murhus, midt inni frodig og grønt landskap, med 

brekende geiter og nøffende griser rett på utsiden av huset. 

Rundt hele huset lekte barn, i alle aldre. De spilte fotball, sang, 

danset og løp etter hverandre. Det eneste de forventet av meg 

var jeg skulle bli med.  Jeg ble med. 
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Den dagen skulle bli starten på noe større enn jeg noen gang kunne forestilt meg. 

For meg har det alltid vært viktigst å kunne være med å støtte det fantastiske initiativet som 

startet i 2001 i Kalongo. Kalongo Widows and Oprhans Project har siden den gang hjulpet 

hundrevis av barn med å overleve hverdagen uten foreldre. Gjennom å bli tatt hånd om av 

KWOP har de fått omsorg, mat, medisiner og rettigheten til skolegang. Det var det fantastiske 

lokale initiativet som tente hele ideen til en egen organisasjon, Grow With A Future.     

Jeg så noe fantastisk i Kalongo og siden den gang har vi, sammen med dere fått til mange små 

ting som betyr uendelig mye for dem. Og det største av alt, bygd Kalongo kompetansesenter 

som nå gir alle barna i KWOP mulighetene til en bedre fremtid.  

  

I sommer skal jeg igjen sette meg på bussen til Kalongo. Det har gått ni år siden jeg var der sist. 

Sammen med Ivan, som har vært jevnlig på besøk i Kalongo i alle disse årene, skal jeg få se 

Kalongo kompetansesenter for første gang! Jeg skal få møte og snakke med elevene som går på 

skolen og høre hva skolen betyr for dem i deres dagligliv. Jeg gleder meg utrolig mye.  

Jeg gleder meg også fordi jeg vet at dette blir en anledning til å ta mange bilder, og vise dere, 

støttespillerne våre, som i alle disse årene har hatt troen på oss og troen på at lokal forankring 

og tid er så uendelig viktig for å skape reell endring i fremtiden.  

Styret ser frem til et nytt og innholdsrikt år. Vi i GWAF er glade for innspill og spørsmål. Har du 

tanker eller spørsmål du vil dele med oss, eller har du lyst til å bidra med noe? Da er du 

velkommen til å ta kontakt på post@growwithafuture.com   

Vi vil takke for den viktige støtten fra dere, og ønske dere en god vår! 

 

Varme hilsner fra styret i Grow With a Future. 
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