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Adina Stiftelsen, Postboks 38 Sandsli, 5861 Bergen. Følg oss på www.adina.no og Facebook 

Vi har også i 2015 konsentrert aktiviteten i Dolj 

fylke i det sørvestlige Romania og i Lira District 

i Nord-Uganda. Fundatia Adina Stiftelsen i 

Craiova har 3 fast ansatte, og driften overvåkes 

av det stedlige styre.  

Vi har kjørt et prosjekt finansiert med EØS-

midler i samarbeid med Stiftelsen Kirkens     

Bymisjon i Bergen. Fem personer er tilknyttet 

dette opplegget på prosjektbasis. EØS-

prosjektet avsluttes i april 2016. 

Adina Foundation Uganda har 20 ansatte, og 

virksomheten følges opp av vårt lokale styre. 

Driften av Lira Rehabilitation Centre finansieres 

med midler fra Norad, faddere, sponsorer og 

inntekter fra aksjonsdager på skoler og i barne-

hager. Norge er godt representert i styrene i 

begge land og styrearbeidet er revitalisert i 

2015. 

Driften av Adina Farm legges om til å være et 

senter for opplæring i småskalajordbruk - Adina 

Farm and Agricultural Training Center (AFATC). 

Det er ansatt to personer som skal stå for til- 

rettelegging og oppstart. Prosjektet utvikles i 

nært samarbeid med lokale landbruksmyndig-

heter, og er i pakt med Ugandas nasjonale   

satsing for økt matproduksjon. Driften er sikret 

med egne prosjektmidler og berører ikke aktivi-

tetene ved senteret i Lira. 

Hovedkontoret vårt ligger i Bergen. Vi har også 

siste år greid å holde utgiftene til administrasjon 

lave takket være omfattende frivillig innsats, og 

en svært gunstig husleieavtale med en av våre 

sponsorer.  

Stiftelsen er med i Innsamlingskontrollen. 

Stiftelsens            

formål: 

a) å hjelpe mennesker ut av 

fattigdom med spesielt fo-

kus på barn og unge og   

deres familier.  

b) å forvalte innsamlede 

midler og formidle utvik-

lingsbistand som sikrer mot-

takerne en reell innflytelse 

gjennom deltakelse i utvik-

lingsprosesser, styrker  

menneskeverd og utvikler 

evnen til selvhjelp.  

c) å drive informasjons- og 

holdningsskapende arbeid 

om nord/sør-spørsmål for å 

øke interessen for bistands-

spørsmål. 
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Landet strever med å bli kvitt stempelet som en av 

EUs fattige fettere. I Adina Stiftelsen spør vi oss – når 

skal dette endre seg? Romania topper EU-statistikken for 

barn som vokser opp i fattigdom. Hele 51 prosent av lan-

dets barn i alderen 0 til 17 år er i denne risikogruppen.  

45 prosent av befolkningen bor  på landsbygda, og hele 

70 prosent av dem regnes i kategorien fattige, ifølge Eu-

rostat/World Bank. De samme analytikere sier at fattig-

dommen skyldes at lite av den industrielle vekst, det som 

skaper arbeidsplasser, skjer  i utkantstrøk.  

Craiova er regionhovedstad i Oltenia, et av de to     

fattigste fylkene i Romania. Våre medarbeidere ser        

manglene på nært hold, og de sier at en av utfordringene 

deres framover er å stimulere de unge til å skape sine  

egne arbeidsplasser, tenke entreprenørskap. 

Fundatia Adina Stiftelsen (FAS) møter  hver  dag barn 

og voksne som sliter i en reell fattigdom. Romania – dette 

vakre og fruktbare landet, er blant de aller dårligste innen 

EU til å levere på det selvfølgeligste av tjenester, det som 

angår folks hverdag.  

Boligstandard er  én målestokk på levekår . I gruppen 

vi arbeider for – de fattigste, bor 71 prosent  i boliger uten 

toalett med rennende vann. Romania er i tillegg i toppen 

av de statistikker som forteller hvor mange mennesker 

som bor i hver enkelt boenhet. Det er lett å forstå at barn 

og unge som kommer fra fattige kår føler seg ukomfor-

table og sosialt usikre når de møter jevnaldrende fra mer 

normalt utviklede områder. Barna og ungdommene i våre 

program får i realiteten introduksjon til en annen virkelig-

het gjennom våre aktiviteter. 

Andelen fattige i Romania øker , og en av konsekvense-

ne er at mange unge mennesker forlater landet på leit etter 

et mer verdig liv. Romania har sosialhjelp og støtten gra-

deres etter antall barn og hvilke muligheter man har for 

sjølberging med en hageflekk. Sosialytelsen for en familie 

med to barn er ca. 660 kroner måneden. Busskort for  én 

ungdom på videregående koster 250 kr. måneden. Det kan 

gi tøffe prioriteringer i familiene hvis Adina ikke trer støt-

tende til. 

Samtidig opplever mange som har  jord nok til å holde 

flere husdyr at de ikke kvalifiserer til sosialhjelp.       

Myndighetene mener de bør greie å skaffe seg mat nok, 

men det blir uansett lite igjen til barnas skolegang. Dette 

er dramatisk i et land der utdannelse er fattigfolks sikreste 

vei til lønnet arbeid.  

Aktiviteten har endret noe karakter etter at vi       
sammen med Kirkens Bymisjon ble tildelt EØS-
midler, men kjerneaktivitetene ligger i bunn for våre 

fast ansatte og over 50 frivillige. Mye oppnås med enkle midler når arbeidet er 
lokalt  forankret, og vi er blitt belønnet med flere rumenske nasjonale priser. 

Romania       

Samfunnsoppdraget 
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Årelang erfaring har  vist oss at skolegang er  

eneste farbare vei til et bedre liv som voksen, men 

læreplanene i Romania er harde saker og det er fort 

gjort å miste tråden. Derfor er oppfølgingen FAS 

gir etter skoletid helt avgjørende for elever fra 

vanskeligstilte familier. Mange foreldre har beskje-

den skolegang, og disse voksne er ikke i stand til å 

hjelpe sine barn med lekser. Det er heller ikke alle 

foreldre som ser verdien av at barna fullfører     

skolen.  

Rumenske myndigheter verdsetter  innsatsen 

vår. Siste året har de gitt Fundatia Adina Stiftelsen 

rosende omtale og belønner oss med høythengende 

nasjonale priser for enestående frivillig innsats. 

Dessverre har utkantkommunene lite penger å legge 

i potten. Norske sponsorer må derfor i ennå noen år 

finansiere driften vår.   

Barn og unge som integreres i våre miljø får  

hjelp med leksene, og de blir utfordret til å bruke 

sine kreative evner når de lager nydelige småting 

som selges på lokale marked. Inntektene pløyes 

alltid tilbake i en felles SFO-kasse.  

Dansegrupper og folkedans er  in i Romania. 

Derfor er dette et viktig fritids- og kulturtilbud for 

oss. Belønningen for deltakerne kan være å få en 

tur vekk fra landsbyene, delta i konkurranser og slik 

oppleve andre miljø enn de fattigslige kår de lever i 

til hverdags. Noen av dem har før en slik utflukt 

aldri brukt en dusj eller et vannklosett, eller spist på 

McDonalds. Det blir en slags sosial trening for bar-

na fra utkantene å være med våre medarbeidere på 

tur. Så store kan forskjellene være mellom utkant 

og urbane strøk i Oltenia fylke.  

Mye av arbeidet vårt handler  om å bygge opp de 

unges selvbilde, helt fra barnehagen av lære dem å 

være stolte av landets tradisjoner og den lokale kul-

tur.  Det koster å drive prosjektene, men avkast-

ningen på midlene fra norske skoler, faddere, be-

drifter og barnehager er ekstremt høy. Skolefrafallet 

holder seg år etter år stabilt på 0 prosent! Våre lo-

kale frivillige medhjelpere på SFO'ene er godt kva-

lifiserte, og de er fast bestemt på "å holde nullen" - 

som det heter på andre arenaer. 

Veien videre 

      Våre program 

180 i Prosjekt Lokalsamfunn/SFO 
60   i Utdanningsprogrammet 
25   i Åpen Barnehage 
21   familier i New Start 
60   barn i New Start-familiene 
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To nye begrep er  innfør t i rumensk dagligtale de siste 

par årene – Åpen Barnehage og New Start. Fundatia Adi-

na Stiftelsen, Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen og 11 

rumenske frivillige kan ta æren for at dette er ord som 

uttales med begeistring i tonefallet. Samarbeidet mellom 

to høyst ulike organisasjoner har fungert svært godt. Fel-

lesnevneren er; Vi bryr oss om medmennesker som sliter. 

Da blir ikke forskjellen stor mellom bergensk bymiljø og 

den rumenske landsbygda. 

De 11 frivillige i New Star t-prosjektet er drillet av Kir-

kens Bymisjon og våre folk i Craiova. Plattformen er ide-

ene bak det verdensomspennende Home Start-opplegget. 

Hjelperne våre har alle ulik utdannelse og sosial bak-

grunn, og dette har åpenbart vært noe av styrken i den 

rumenske utgaven.  

EØS-midler (se faktaboks) finansierer prosjektet som er 

drevet av egne prosjektansatte. I New Start besøker de 

frivillige barna og familiene hjemme. Det skilles ikke 

mellom rom og etniske rumenere. Barna har førstepriori-

tet, men også mødrene får høve til å snakke litt med en 

voksen utenfra om det som tynger mest. Prosjektet bevi-

ser at mye kan utrettes med enkle midler. "Verktøyet" er 

et brettspill, en bok og en kortstokk, og det leses og spil-

les i to intense timer hos hver besøksfamilie.  

Åpen Barnehage dr ives også etter  modell fra Bergen. 

Smårollingene og deres voksne hentes i vår minibuss. De 

minste får i seg et lite måltid, men viktigst er timene med 

lek sammen med mamma, bestemor eller oldemor. Bar-

nehagen er bemannet med kvalifisert personale. Rundt et 

tjuetall  barn er med på opplegget.  

Så skjer noe merkelig - mødrene oppdager helt nye sider 

hos småtrollene sine. De voksne forteller at de lærer å 

leke med barna på barnas premisser, og mødrene sier at 

de oppdager nye sider hos seg selv. Hjemme har enkelte 

knapt fasiliteter til å leke slik, eller tiden må brukes på 

mye annet enn de minste. En artig bivirkning av Åpen 

Barnehage er at unge mødre - og høyst oppegående beste-

mødre blir kjent med hverandre. I traktene rundt Goiesti 

er det ellers få sosiale treffpunkter.  

Fakta EØS/Adina-prosjektet 

Motto: ”I, An Oltenia-Based  Peasant,  

Need An Education” 

 Inngår i et nasjonalt prosjekt for å redusere 
skolefrafall 

 Prosjektstart høsten 2014. Adina Stiftelsen 
finansierer prosjektet utover prosjekt-       
perioden som er slutt i april 2016 

 220 barn deltar, 88 av dem i førskolealder 

 Overvekt av barn fra romfamilier 

 10 lærere knyttes til prosjektet 

 11 frivillige besøker familiene 

 Omfatter også familieveiledning for              
21 vanskeligstilte familier 

 Samarbeid mellom Fundatia Adina Stiftelsen 
og Stiftelsen Kirkens  Bymisjon, Bergen 

 Totalbudsjett 256 662 Euro, finansiert med 
EØS-midler 

Samarbeid med suksess 
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Det er praksis i Adina Stiftelsen å spørre etter      
utbyttet av de tiltak vi bruker mannskap og midler på. 
Her følger et knippe av de svar våre medarbeidere 
fikk i forbindelse med pionerprosjektet i Oltenia    
fylke. Våre frivillige ble håndplukket slik at vi var 

sikre på - så langt mulig, at de eide de rette egen- 
skaper til å gjennomføre den praktiske del av       
prosjektet. De foreldre og barn vi har møtt på    
hjemmebane bor til dels kummerlig, de er lutfattige 
og er både rom og etniske rumenere.  

 “I never thought that 
I would be so affected 

and changed by the project. The family integrated me. 
They helped me. I am also a beneficiary. I saw what it 
means to give of your time to play with children. Now I 
play with my own children at home too.” 

“This experience has transformed me. I was terrified at    
first, now I don`t want to quit.” 

“All of us are mothers, also volunteer mothers.” 

“I am happy to have become a family member and I am      
impressed by the children.” 

“I am feeling content – I am needed and wanted." 

“The grownups are happy to have someone to talk to.” 

“The parents are copying how we relate to their children.” 

“For me this was a New Start. I have only worked with       
selected children before.” 

“They give us so much. The program is for them, but we      
get  richer.” 

“The program cannot stop!” 

From volunteers: 

From parents 

“I know my child in a different way, 
Open Kindergarden has changed our 

relationship for the better”. 

“My child expresses his feelings, 
thoughts and needs much more now.” 

I have gotten to know him. 

From teachers 

“The parents/caretakers have surprised us. They came 
with an open heart and participated more than we ex-
pected. Parents are happy and children are happy. We 
are pleased to see the progress in the relation between 
parents and children.” 

“ When I explained Open Kindergarden to the children 
I saw a spark in their eyes – because their parents was 
going to play with them. The same joy is still there, and 
we are told that the activities and good communication 
continue at home.” 
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Aktiviteten i Uganda øker. I alt har 375 barn fått 
opptrening og operasjoner i vår regi. Veksten  

skyldes at våre tjenester er blitt bedre kjent og dermed mer etterspurte, og at 
våre folk har kunnet planlegge den langsiktige driften bedre takket være mer 
stabil og langsiktig finansiering. 

Uganda 

Ansettelse av en daglig leder  betaler  seg nå i form 
av bedre kostnadskontroll, og mer effektiv utnyttelse 
av både materiell og de menneskelige ressurser.  

God logistikk er  helt avgjørende for  å få mest     
mulig ut av midlene i et område med lang kjøretid til 
landsbyene og til operasjoner på CoRSU-klinikken i 
Kampala. Prisene på drivstoff har gått kraftig opp 
siste året, og er blitt en svært tyngende budsjettpost.  

Vår tilstedeværelse i landsbyene viser  seg å være 
avgjørende for å endre  de negative holdninger  altfor 
mange landsbybeboere har  til funksjonshemmede 
barn. Vi har også utviklet et godt samarbeid med     
lokale helsestasjoner 

Helhetstanken er  en rød tråd gjennom alt vi         
foretar oss i Uganda. Derfor legger vi stor vekt på 
skolegang. Hovedformålet med skolegang i vår regi 
er å gi funksjonshemmede barn sjansen til å greie seg 
i samfunnet.  

Hovedområder i utdanningsprogrammet er :  

Vedlikehold av eksisterende utdanning -                  
(catch up classes) eller å starte utdannelse. 

Finansiere internatopphold eller støtte med skole-
penger til barn/ungdommer fra fattige familier. 

Opplæring/kursing av barneskolelærere som undervi-

ser funksjons-hemmede og støtte til    barnas familier 
og nærmiljø. 

I fjor deltok 57 gutter  og jenter  i catch up classes 
med nivåbestemt undervisning. Det gjør det lettere for 
barna å fortsette på skolen der de hører hjemme. I 
disse klassene lærer barna også grunnleggende eng-
elsk. Foruten lesing og skriving, inneholder timepla-
nen matematikk, naturfag, samfunnsfag, tegning og 
religion. 

Gutten og jenten som kan lese og skr ive stiller  
sterkest i kampen om ledige jobber, og de er best   
rustet til å forsvare sine rettigheter og forstå sine plik-
ter i et ugandisk samfunn i rask forvandling.  

Derfor ønsker vi at barna skal tilbr inge enda flere 
timer i klasserommet  på senteret vårt straks nødven-
dig opp-trening med fysioterapeutene er  unnagjort. 
Vi må tilby noe mer enn den til dels elendige        
kvalitet det er på undervisningen i offentlige skoler.  

Statsminister Erna Solberg har  vært særdeles klar  
på at utdannelse er moderne bistand. Skolegang er et 
av de viktigste verktøyene i fattigdomsbekjempelsen 
og bistand i pakt med norske tverrpolitiske signaler 
og inter-nasjonale satsinger. I vårt tette behandlings-
miljø på LRC og med oppfølg-ingen i landsbyene,  
presser vi derfor maksimalt ut av bistands-kronene. 

Skoler og barnehager i Bergensområ-

det er svært viktige samarbeidspartne-
re for oss, og det er imponerende 
summer som kommer inn fra ulike 
arrangement, aksjonsdager og lodd-
salg.  
Vår motytelse er  å gi norske elever  
kunnskap om levekårene for vanske-
ligstilte jevnaldrende i Romania og 
funksjonshemmede barn og unge i 
Uganda. Skolenes ledelse betrakter 
dette som nyttige innslag i undervis-
ningen.  
Skoler: Garnes skule, Metis Akade-
miet, Bergen Private Gymnas, Kirke-
voll barne- og ungdomsskole, 
Mjølkeråen skole, ungdomstrinnet, 
Foldnes SFO, Søråshøgda skole,   
Ulsmåg skole, Darbu skole og       
Evanger skule.  
Barnehager: Skårungen barnehage 
på Haakonsvern og Skjold Menighets 
Barnehage.  

Skolenes Innsats 
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Adina Foundation Uganda 
(AFU) har vokst til en liten bedrift 
med 20 ansatte og er blitt en god 
og attraktiv arbeidsplass for men-
nesker med høyere utdannelse og 
røtter i denne delen av              
Nord-Uganda. 

Utholdenhet trass i tilbakeslag, 
langsiktighet i prosjektene og    
helhetstanken har gjort oss til en 
ønsket medspiller hos lokale   
myndigheter og landsbyenes 
fremste. 

AFU leverer funksjonsfr iske 
barn til det ugandiske samfunn. Vi 
gjør funksjonshemmede barn og 
unge om til nyttige landsbyborgere. 
Guttene og jentene har gjennom-
levd både smerter og fornedrelse 
før de kom i kontakt med våre folk 
i felten. 

Gruppen har erfart at det nytter  å mobilisere egne 
krefter for å komme seg ut av en tung tilværelse. Den-
ne vinnerviljen kombinert med relevant skolegang, 
kan stimulere dem til å skape seg et levebrød. Vi ved-
likeholder deres nye verdier og erfaringer gjennom 
tett oppfølging i landsbyene. 

Det er lett å bli tilfreds med egne resultat. Derfor  
har vi hyret en utenforstående fagperson til å evaluere 
prosjektene som løper fra 2010 til 2019. Rapporten 
anviser korreksjoner basert på kompetente råd, og 
materialet bygger på observasjoner over lang tid i 
landsbyer og på senteret. Våre mål er ikke å snu opp 
ned på folks verdisett, men familievold og alkohol-
misbruk er ikke kultur. 

Delrapporten halvveis i per ioden slår  tydelig fast 
at det skjer fundamentale holdningsendringer i "våre" 
landsbyer. både i synet på funk-
sjonshemmede og kjønnsbasert 
vold. Virksomheten vår omfatter 
rehabilitering av funksjonshemme-
de, skolegang og opplæring i 
gårdsdrift. Sammenlagt gir dette 
oss mange kontaktpunkt og unik 
innsikt i lokale muligheter. Tillit 
hos dem vi arbeider for, er avgjø-
rende for maksimal effekt av     
bistand. 

Barn og unge som har  vær t 
innom vårt senter får med hjem 
impulser fra et annet Uganda. De 
blir brobyggere mellom det gamle 
og det nye. De har fått sosial tre-
ning, lært om personlig hygiene og 
har fått spise seg mett hver dag. 
Det har ingenting med tradisjon å 
gjøre at barn sulter, utvikler mang-
elsykdommer, er undervektige eller 
ikke får behandling for 
brannsår eller klumpfot. 

 

Forts. neste side 

Samfunnsoppdraget 
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Det er en realitet at Uganda 
har desperat mangel på arbeids-
plasser og arbeidsledigheten er 
ekstremt høy blant unge i ar-
beidsfør alder. Hele 83 prosent  i 
aldersgruppen 15-24 år er uten 
arbeid. Samtidig sier statistikken 
at 80 prosent av landets befolk-
ning bor utenfor byene, og over 
70 prosent av den yrkesaktive 
befolkning er sysselsatt med 
jordbruk. Den offisielle arbeids-
ledigheten er på 5,6 prosent, men 
tallene er beheftet med stor usik-
kerhet. 

Flere internasjonale organisa-
sjoner sier i sine analyser at det 
er stor mangel på kunnskap og 
entreprenørskap i Uganda. ILO - FNs arbeids-
organisasjon, har engasjert seg sterkt for å 
stimulere til entreprenørskap. Prosjektet er 
støttet av EU og løper ut 2016.  

Adina Stiftelsen tar  dette som en bekreftel-
se på at Adina Farm and Agricultural Training 
Center (AFATC) er moderne og resultatorien-
tert bistand. Opplæring i småskala jordbruk 
gir arbeid til både ufaglærte og faglærte.  
Samfunnet får mer mat på bordet og bøndene 
flere varer å selge når vi lærer dem å ta vare 
på avlingene. (Se avsnitt om AFATC). 

Det er tragisk at 24 prosent av alle barn på 
landsbygda i alderen 0-5 år er undervektige, 
og at ca. 8 millioner mennesker lever under 
den nasjonale fattigdomsgrensen. Og minst to 
millioner barn i alderen 5-17 år er å regne 
som barnearbeidere, ifølge  
Ugandas egne statistikker.      
Forklaringen er ofte at begge  
foreldrene er døde.  
Den gjenvalgte president Mu-
seveni erkjenner folkets despera-
te behov for mer mat, og han sat-
te i februar 2016 i gang et pro-
sjekt der myndighetene deler ut 
hakker til landets småbønder. 
Presidenten vet fra andre afri-
kanske land at mangel på arbeid 
og lite mat lett utløser sosial uro.  

Utdannelse og entreprenørskap 
henger sammen hvis Uganda skal 
få bukt med fattigdom og korrup-
sjon og øke levestandarden for 
folk flest. Mye er gjort for å re-
dusere fattigdommen, men en 
raskt voksende befolkning gjør at 
tallet på fattige fremdeles vokser. 

                                                                                                                        

 

 

Samfunnsoppdraget  (forts.) 

KILDER:  IFAD, WHO, FAO, ILO 
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Våre aktiviteter i Lira-distriktet er ganske 
omfattende, og  Adina Foundation Uganda 
(AFU) og Lira Rehabilitation Center er blitt 
et begrep hos både barn og voksne.  

Det er blitt slik fordi vi driver en effektiv og ubyråkratisk 
virksomhet. Det er lett å komme i kontakt med våre folk 
både i storbyen og ute i bushen.  

Men viktigst, folk i landsbyene ser resultat av vår       
helhetsfilosofi hver dag. Vi gjør funksjonshemmede 
barn til førlige og nyttige landsbyborgere, og flere på alle 
alderstrinn behersker lese- og skriveferdigheter. 

Vi skulle gjerne tatt hånd om flere barn, men det er  
krevende å skaffe midler til den virksomhet vi allerede 
har i Lira. Senteret har også fysiske begrensninger for 
hvor mange vi kan ta imot, men behovet for hjelp til 
funksjonshemmede er urovekkende stort i Nord-Uganda.  

Våre folk i felten opplever  at stadig nye lokalsamfunn 
ønsker vår tilstedeværelse. Innbyggerne ser med  egne 
øyne den utvikling som skjer med barna som har fått 
operasjoner og etterfølgende opptrening hos oss. 

Flere landsbyer vil også gjerne være med på opplegg 
som utvider inntektsgrunnlaget deres, gjennom for ek-
sempel birøkt. Noen av "sparekassene" og familiegrup-
pene fungerer svært godt, mens andre igjen legges ned 
eller bli slått sammen. Dette er en helt naturlig utvikling 
og et tegn på at landsbyens egne engasjerer seg.  

Tradisjonen i våre landsbyer  har  vær t å fikse dagen i 
dag, og ta morgendagens utfordringer når de kommer. 
Derfor er det en solid omveltning når de starter spare-
opplegg, eller produserer så mye mat eller lys av bivoks 
at de kan selge noe, ikke bare bedrive byttehandel. 

Målet er at flere familier  skal bli i stand til både å 
sikre barnas skolegang, og ikke minst bedre sin leve-

standard, i det minste slik at barna får nok mat hver dag. 

Det er tungt å måtte avvise funksjonshemmede barn 
og vi må foreta mange tøffe prioriteringer. Men ønsket 
om å  hjelpe flere barn må veies opp mot hva vi makter 
med dagens stab og tilgang på penger.  

REHABILITERING:   

Operasjoner: 74  (derav  14 betalt av Plan)  

Generell fysioterapi: 309   

Barn boende på senteret: 57   

Dagpasienter: 135 (69 nye og 66 gamle)  

Helsesentre utenfor Lira: 117 barn (gamle og nye) 

Voksne pasienter: 41 personer, inntekt 1,010,000UGX 
   

Hjelpemidler:   

Spesialbygde trehjulssykler: 3  
   

UTDANNING:   

57 barn i catch up classes   

   

Betalt skolepenger for:   

60 barn i grunnskole   

14 barn på grunnskole med internat  

16 barn i videregående skole med internat 

15 barn i yrkesopplæring   

   

I tillegg har 13 barn gjennomført kurset    

Enterprise and business skills training.  

Adina Stiftelsen har ikke betalt for dette opplegget.   

   

Veien videre 
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Adina Farm and Agricultural Training Centre  

 

 

I Uganda sysselsetter jordbruket om lag 
68 % av befolkningen. Fruktbare områder, 
sol og grei vanntilførsel er perfekt for jord-
bruksproduksjon, men likevel er sult og feil-
ernæring et stort problem i landet.  

Selvbergingsjordbruket dominerer  og 
folk er vant til å leve fra hånd til munn. Men 
et nytt «mindsett» er på fremmarsj. Det 
kjennetegnes av bedre planlegging av pro-
duksjon i forhold til marked, bedre konser-
vering av varer, økt produktivitet, mer     
spesialisert produksjon og et bredere spekter 
av matvarer. Grupper samarbeider om opp-
legg som bygger på en kooperativ tanke-
gang. Økte inntekter skal også skaffes gjen-
nom videreforedling og lagring for salg 
utenom sesong.  

2015 har vært et spennende og innholds-
rikt år for gård og treningssenter. Målene 
våre er å fremme en mer effektiv jordbruks-
produksjon hos dagens og morgendagens 
småbønder.  Kunnskap som har gått fra   
generasjon til generasjon er ikke lenger   
tilstrekkelig.  

Det er påkrevet med mer  grunnleggende 
og omfattende forståelse av jordbruk. Vi 
skal vi hjelpe bøndene med å tilpasse seg et 
endret klimasystem der ekstremvær og nye 
mønster for regn- og tørketid må tas i      
betraktning.  

Vi begynte i slutten av 2015 med de første 
teoretiske og praktiske kursene i områdene 
rundt vår egen gård. Kursene går over flere 
dager og har ulike tema som for eksempel 
dyrehelse, hygienisk slakting, vanningstek-
nikker, videre-foredling og markedsføring. 

Det å øke folks kunnskap om  generell 
dyrehelse og hygienisk slakt er svært viktig 
for å redusere risikoen for sykdom og tap av 
dyr. Vi har et spesielt fokus på      African 
Swine Fever, en svært alvorlig grisesykdom 
som har vært en av de største utfordringene 
for bønder i hele Øst-Afrika.   

Bøndene i området r egner  med å tape 
minst en tredel av besetningen på grunn av 
sykdommer, men dette er sykdommer som 
ofte kan forhindres med oppdatert        
kunnskap om  grisehold. 

Adina Farm er et eksempelbruk og       
ressurssenter der vi har gjort utbedringer er 
å sikre våre griser mot sykdommer.           

Vi systematiserer lokale erfaringer i 
nært samarbeid med veterinærer og 
forskningsinstitutt. Vi har anlagt  
sikrere hygienesluser og bygger opp 
en helt ny frisk grisestamme for å 
sikre en god produksjon av både 
grisunger og voksne griser til slakt.  

I tillegg til griser har  det også blitt 
produsert flere typer grønnsaker og 
frukt for salg. En egen mølle sikrer 
oss kontroll med grisefôret. Vi     
selger også maismel på det lokale 
marked.  

Hovedmålet med gården er  kunn-
skapsformidling, men overskuddet 
fra gårdsdriften skal på sikt kunne gi 
bidrag til driften av Lira               
Rehabilitation Center og tilby god og 
variert mat til barna der. 

 

 

 

Senteret vårt i 
Lira i Nord-
Uganda er et 
mønsterbruk og 
et trenings-
senter for små-
skalajordbruk.  
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Redegjørelse for aktivitetsregnskapet 

      Totalt anskaffede midler i 2015 er kr. 3.504.243,- mot  kr. 3.535.030,-  i 2014. Anvendte midler til aktiviteter 
i Romania og Uganda som oppfyller stiftelsens formål er  kr. 3.474.448,- i 2015, og kr. 3.469.244,- for 2014.   

 I årets innsamlede midler er det inkludert et tilskudd fra NORAD på kr. 900.000,-, som er tilsvarende til-
skuddet for året før. Innsamlede midler for 2015 er omtrent likt som for 2014. 

 Alle kontrakter vedrørende kalenderinntekter inngås i løpet av høsten. Kalenderinntekter fakturert i januar 
2016, som ble kontraktsfestet i 2015, er mottatt eller med rimelig sikkerhet vil mottas  i 2016, er inntektsført 
som opptjent, ikke fakturert kalendersalg. Totalt utgjør disse inntektene kr. 370.000,- i 2015. 

 Prosjektkostnadene for 2015 er tilsvarende de samme som for 2014.  

 Administrasjonskostnadene for 2015 var kr. 102.929,-, mens de var på kr. 83.434,- i 2014. Økningen i     
administrasjonskostnadene skyldes blant annet en tapsføring av utestående fordring pga konkurs.   

 Stiftelsens formålsprosent var i 2015 på 97,1% og på 97,7% i 2014.  

 Av årets innsamlede midler er kr. 2.176.548,- overført til formålskapital med restriksjoner og kr. 143.467,- 
er overført til annen formålskapital. Kr. 2.393.149,- er overført fra formålskapital med restriksjoner. 

 Stiftelsens totale formålskapital pr. 31.12.15 var på kr. 1.348.057,-, mens den var kr. 1.421.191,-                
pr. 31.12.14.  

 Det er et ønske fra stiftelsens side til enhver tid å ha rundt 1 års driftskapital stående på formålskapitalene, 
og vil søke dette oppnådd via økt strategisk fokus i 2016 på å få inn flere midler i løpet av de neste årene. 
 

      Fortsatt drift 

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Sentralt i styrets arbeid er fokus på           
aktiviteter innenfor alle våre inntektsgivende områder. Styret ønsker å styrke innsatsen ytterligere i løpet av 
2016 for å sikre mer forutsigbare inntekter slik at vilkårene for jevn og forutsigbar drift er tilstede. Det er 
foreløpig ingen indikasjoner på at stiftelsens inntekter vil bli redusert i vesentlig grad i 2016. 

Stiftelsen har imidlertid inngått en 3-års avtale med NORAD som vil gi et driftstilskudd til Uganda på 
900 000,- pr år i perioden 2014 – 2016. I 2016 vil det søkes om å få fortsette dette samarbeidet med Norad  
 

Videre drift og utvikling  

Stiftelsen vil også i 2016 og årene fremover fortsette med hjelpe våre partnerorganisasjoner i Uganda og 
Romania. Adina Stiftelsen bygger på prinsippet Hjelp til selvhjelp. Målet er at våre  partnerorganisasjoner 
skal bli økonomisk uavhengige. I Romania startet dette arbeidet allerede i 2014 ved at Fundatia Adina Stif-
telsen selv prøver å få finansiert deler av arbeidet gjennom å søke midler innenfor EU/EØS. Å oppnå selv-
finansiering har vist seg å være noe utfordrende på grunn av krisen i Europa de siste årene.  

I Uganda er aktiviteten relativt ung ennå, så der vil målet om økonomisk uavhengighet blir mer av langsiktig 
karakter, enten via egne prosjekter av kommersiell karakter eller gjennom offentlige tilgjengelige midler. 


