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Vi har også i 2016 konsentrert aktiviteten i

ROMANIA

Dolj fylke i det sørvestlige Romania og i
Lira District i Nord-Uganda. Fundatia Adina
Stiftelsen (FAS) i Craiova har fire fast
ansatte og Adina Foundation Uganda
(AFU) har 20 ansatte.

333

Vi har kjørt et prosjekt i Romania finansiert med

barn er med i våre
program i Romania

EØS-midler i samarbeid med Stiftelsen Kirkens
Bymisjon i Bergen. EØS-prosjektet ble avsluttet i april
2016, og de prosjektansatte har fått seg nye jobber.
Erfaringene er implementert i vår daglige drift og
finansieres over FAS budsjett.
Virksomheten både i Uganda og Romania følges opp
av våre lokale styrer. Driften av Lira Rehabilitation
Centre finansieres med midler fra Norad, faddere,
sponsorer og inntekter fra aksjonsdager på
skoler og i barnehager. Norge er godt representert i
styrene i begge land og styrearbeidet er
revitalisert i 2016.

Adina Farm er utviklet til et senter for opplæring i
småskalajordbruk - Adina Farm and Agricultural
Training Center (AFATC). I tillegg drives det inntektsgivende produksjon. Prosjektet utvikles hele tiden i
nært samarbeid med lokale landbruksmyndigheter,
og er i pakt med Ugandas nasjonale satsing for økt
matproduksjon. Driften er sikret med
egne inntekter og prosjektmidler.

Hovedkontoret vårt ligger i Bergen. Vi har også
siste år greid å holde utgiftene til administrasjon lave
takket være omfattende frivillig innsats. Kontoret er
flyttet til sentrum der vi har fått en gunstig husleieavtale, og avtalen sikrer oss også noe inntekter med
utleie via AirBnb.

Stiftelsen er med i Innsamlingskontrollen.

74
unge er med i vårt
utdanningsprogram

35
frivillige arbeider i våre
forskjellige prosjekt

UGANDA

216
foreldre er med i våre
støttegrupper

73
operasjoner ble utført
på to hospital

Adina Stiftelsen,
Dankert Krohnsgt. 5,
5018 Bergen.
Følg oss på www.adina.no og Facebook

60
lærere får bekostet
spesialutdanning
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Ord som klasseforskjell og fattigdom
har et dystert og dramatisk innhold i
de rumenske landsbyene der vi er
engasjert. Vi forstår at mange unge vil bort fra en tilværelse der
familien mangler det meste av materielle goder. Vår strategi er å bygge opp
et selvbilde som gjør at de unge tør å stole på egne evner og veivalg.

ROMANIA

Våren 2017 skapte NRKdokumentaren "Lykkelandet"
bølger. Rumenere kom i søkelyset
både som tiggere, og som angivelige aktører innenfor et velorganisert kriminelt nettverk. I debatten
som fulgte ble følgende spørsmål
stilt ofte: - Hva kan gjøres for å
avverge at unge jenter blir offer
for kyniske halliker? Det ble ikke
så mange svar verken fra
menigmann eller fra lokale og
sentrale politikere.
Samme dokumentar for talte
enda en gang om store pengetransaksjoner fra Norge til Balkan
i regi av et nettverk som har forgreininger over hele Europa.
Europol og Eurojust mener å
kunne dokumentere at tigging er et skalkeskjul for
kriminell virksomhet, og da særlig prostitusjon og
menneskehandel.

foreldre rundt seg. De savner sine foresatte sårt.

Våre fire faste medar beider e og vår e fr ivillige er
hele tiden på farten rundt til familier, skoler, SFO'er
Adina Stiftelsen i Nor ge befinner seg midt i denne og førskoler i landsbyene. Tilstedeværelsen bygger
opp tillit hos barna fra de er små, og de voksne vet at
debatten, men samtidig befinner vi oss på et vis på
sidelinjen. Det er enkelt å ta avstand fra menneske- våre folk er hjelpere de kan stole på, betro seg til. Vi
handel, vår tids slaveri og annen kriminell aktivitet. har notert skuffelser, men tror fortsatt på en linje der
Men hva med tigging? Hvem tigger av pur fattigdom utdannelse, sosial læring og tett samhandling med
– og hvem er de kriminelles hjelpere blant de tilrei- familiene gir mest igjen for pengene vi er satt til å
forvalte.
sende som stikker fram pappkruset?
Dette er et lettantennelig tema som utløser en
uoversiktlig miks av ellevill synsing, kald politianalyse og dypfølt menneskelighet, og diskusjonen
vil ingen ende ta så lenge noen tigger i det
offentlige rom. Tigging er forbudt i Romania.
Vi vet at det ennå i mange år vil vær e behov for
Fundatia Adina Stiftelsen i Craiova fordi vi hjelper
barna og deres familier der de bor. Det er en bedrøvelig kjensgjerning at aktivitetene vi tilbyr barna og
deres familier ikke finnes på myndighetenes tilbudsliste. Og erfaringene fra de første 15 år i landet er
overbevisende med 0 prosent frafall i grunnskolen
der vi har våre aktiviteter.
Barna leverer skoler esultat som gjør for eldr ene
stolte, og dette påvirker igjen holdninger og hjemmesituasjon hos alle generasjoner. Samtidig får vi
hjerteskjærende betroelser fra barn som ikke har sine

Våre aktiviteter i Romania
173 Prosjekt lokalsamfunn/SFO
74

Utdanningsprogrammet

32

Åpen Barnehage

11

Familier i New Start

43

Barn i New Start-familier

5

Barnehager

12

Frivillige i New Start

35

Frivillige totalt
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Frivillige mødre lager stille revolusjon
Mødrene som er bærebjelkene i vårt New Start-program, har forårsaket en
stille revolusjon i flere av hjemmene de besøker. Dette er tøffe kvinner med
røtter i lokalmiljøet.
Kvinnene bruker tr e timer hver i uken på på gr atisarbeid til beste for andre. Frivillighet, dugnadsarbeid, gratisarbeid til beste for andre – kall det hva
du vil, er i seg selv en betydelig sosial omveltning
på landsbygda i Romania. Når vi vil vite mer om
erfaringene deres, er det en rød tråd i samtalene at
kvinnene selv har hatt stort utbytte av å komme så
tett på andre familiers levekår.

Aurelia forteller at å ha kommet så tett på andr e
familier, har endret mye i henne selv. - Nå er jeg
mer fornøyd med det jeg har mens jeg før bare ville
ha mer og mer. Jeg verdsetter også høyere det å leke
med mine egne barn, forteller 28-åringen.

Ani (34) er selv tr ebar nsmor og fødte før stemann
svært ung. I hennes besøksfamilie fikk moren sin
førstefødte i ung alder, og Ani opplever at også
Flere sier i klar e or delag at de nå setter mer pr is moren i huset trenger en voksen kvinne utenfra å
på sitt eget enn de gjorde før de begynte som frirådspørre etter hvert som ungeflokken vokser. De
villige. En av dem har også hatt med sin sønn på
samme gode relasjonene bygget på gjensidig respekt
oppdrag, og det har resultert i nye vennskap. Småeksisterer også mellom Ani og far i huset som er
barnsmoren mener at innsikten i andres situasjon har mer eller mindre arbeidsledig.
gjort henne mer tålmodig med egne barn, og at hun
er blitt flinkere til å lytte på hjemmebane.
Gica (32) fikk en svær t god mottakelse i sin
familie. Bekreftelsen kommer fra barna selv når de
- Jeg var litt ner vøs i star ten, innr ømmer Aur elia sier til sin mor i klare ordelag:
(28) som var nær ved å rømme fra hele opplegget
- Nå tier du stille! Vi skal pr ate med Gica! Vår
etter den første timen hjemme hos sin besøksfamilie. kvinne sier hun møter en familie der foreldrene er
Men forholdet endret seg raskt, og i dag regnes
veldig bevisste på at barna skal fullføre skolen. Gica
Aurelia som et familiemedlem.
håper at endringene hun har sett i familien vil vedvare, men lite penger og dårlige boforhold stresser
Litt utenfor pr ogr ammet måtte Aur elia lær e
moren i besøksfamilien hvordan hun skulle ta bedre dem hardt.
vare på maten. - Moren hadde lagt en hel nyslaktet New Start koster penger , men kvinnene som har
griseskrott i fryseboksen. Jeg forklarte henne at det høstet erfaringer i felten er samstemte på at oppvar smartere å dele opp dyret i små porsjoner, og
legget må fortsette. Vi stoler på damenes vurdering.
denne lærdommen satte hun stor pris på, sier
Aurelia og drar på smilebåndet nå som det hele er
kommet på avstand.
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Drømmen er et eget Adina-hus
I to av de fattigste kommunene i Romania, i området der oppvekstsvilkårene
topper statistikken over de verste i EU, har Fundatia Adina Stiftelsen (FAS) flere
prosjekt for barn og unge i alderen 3 til 20 år. Lenger unna Lykkelandet Norge målt etter materiell standard, er det ikke mulig å komme.
FAS driver i tillegg New Star t der vår e voksne
frivillige går inn i vanskeligstilte familier som en
støttespiller og et medmenneske for barn og foreldre.
Vi mener at Lykkelandet skal være der barna og
deres familier har sine røtter. Men forholdene på
landsbygda i Romania er enormt krevende, og vi forstår at noen blir så fortvilte at de ikke ser en annen
utvei enn å reise ut for å prøve lykken.
Oppunder 400 bar n og unge er engasjer t i de for skjellige aktivitetene våre, og vi ser at veldig mange
av våre barn/unge klarer å gjennomføre utdanning på
et høyere nivå. De har ambisjoner og de jobber hardt
for å nå sine mål. De ser muligheter og vil være med
å bygge opp fremtidens Romania.

utagerer fordi de savner foreldrene og føler
seg valgt bort.
Det er vanskelig for bestefor eldr e/eldr e søsken å
veie opp for denne sorgen. Men barn som blir tatt
med på reiser mister skolegang, tilhørighet og et
naturlig oppvekstmiljø. Foreldre som slik hindrer
barnas, utvikling og utdannelse - bevisst eller
ubevisst, forårsaker at hele familien blir akterutseilt.

Det er trist å hør e om familier som blir ”mobbet”
når de ikke velger den enkle veien og reiser ut. Men
å reise ut for å tigge, er for noen en livsstil og oppleves ikke nødvendigvis nedverdigende. Det er
legitimt å lete etter jobber utenlands for det
europeiske arbeidsmarkedet er for alle, men den
Utfordringen er å få fler e unge inn på denne
brutale virkelighet er at voksne som verken kan lese
tankebanen, og vi tror at et eget aktivitetshus bygget eller skrive havner i den uformelle sektor der
og driftet av FAS kan være en klok satsing. Det
inntektene knapt dekker reise og opphold.
finnes ikke tilsvarende tilbud i Goiesti. Et eget hus
Vi tror på metodene vår e – en aktiv tilstedeværelse
vil gi oss muligheter til holde kontakt med de unge over tid kombinert med ansvarliggjøring og krav om
mye lenger, og skape et lokalt treffsted der voksne
innsats fra alle involverte. Dugnadsånd etter norsk
enklere kan engasjere seg i de unges oppvekstmiljø. modell er introdusert og støtten er stor fra foreldre
Kommunen gir oss gratis tomt og vil støtte
og lokalsamfunn. Vi ser en holdningsendring, vi ser
prosjektet så langt deres økonomi tillater. Vi har
lokalsamfunn som i større grad bryr seg om egne og
tegninger og kostnadsoverslag, men det er et dristig andres barn, innbyggere som har større tro på at de i
og tungt løft.
et forpliktende fellesskap kan skape Lykkelandet der
Det er stort problem at mange bar n blir for latt av de har sine røtter.
en eller begge foreldrene. Eldre søsken/besteforeldre
er ofte ikke i stand til å følge opp barna på en
relevant måte. Våre sosialarbeidere ser at barna lett
utvikler negativ atferd, de går inn i seg selv eller
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Sagt med barnas egne ord...
Vi er opptatt av å få tilbakemeldinger fra dem vi arbeider for, få nye
ideer og derfor har våre medarbeidere i Craiova spurt «våre» barn om
hva slags utbytte de har av delta i våre aktiviteter. Det finnes ikke
til_svarende offentlig tilbud der vi opererer. Her følger et knippe utsagn:
“For me, foundation means happiness. I love attending the after school program and my greatest
joy is to paint and give color to life.”( Mirona )

develop our personality. Compared to my house at
foundation I can do my homework in
peace.” ( Alina )

” Here, I made a lot of friends and learned to work
together as a team.” ( Mihai )

“I did not know I like dancing until I came to the
foundation. I am extremely happy to be good at
“ All the activities I attended helped me to develop something. Now I feel better in my skin.”
( Rebeca )
my aesthetic sense and educate my creativity.” ( Denisa )
” I learned to have
more confidence in
me, to express my
emotions and my
feelings beyond shyness”. ( Raluca )
“ Foundation is a
friendly school.
Teachers from
Adina Foundation
show kindness and
appreciation words.
They put soul into
everything they do
and this makes me
think we are loved
and understood.
“ ( Laura )
“ I love to play football and I come every time at
sport activity. It is always a great
feeling to get involved in the sports
game.” ( Gheorghe )
“Here there is no right or wrong in exploring my
own creativity. Also, manual work helps me practice patience and self-control.
Successful completion of small tasks gives me a
sense of accomplishment and pride.”(Sidonia)

“By attending activities, I found the joy of making
something with my own hands. The time dedicated
for these activities is special and relaxing.“( Laura )
“ For me the support from the foundation is very
important because it helps me fulfill my small
wishes that my parents can’t give me: buy a book, a
new coat, to come home more often.” (Claudia )

“I discovered that by observation, attention, good
will and a little guidance I can make interesting
things. “( Laurentiu )

“ Foundation helped me to pass the exam to enter at
the Faculty of Medicine. It is my dream to become
a doctor but that requires a lot of work on my part
but also financial resources for books, for faculty
internat and medical instruments.” ( Stefan )

“I think here we learn to be kind to each other and

Flere meninger på neste side ...
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Sagt med barnas egne ord...
“ Adina Stiftelsen Foundation helped me to have
more confidence, to fulfill my small wishes, how I
have become great achievements. I am grateful to
everyone who helped me, supported me and guided
me, they made me think beyond the limits and my
dream of becoming a doctor will make. I think the
most beautiful way of thanks would be that when I
become a doctor, I will be able
to return all the goods of others
in need.” ( Alin )

my small talents.” ( Daiana )
“I am glad to receive the attention and patience of
special people. I really like the program activities,
because I learn new things and in the same time also,
we have fun.” ( Eta )

“ Foundation gave me confidence in myself, I did realize
that I am able to go to high
school and find a good path in
life.” ( Daiana )

“ My participation to the activities of the Foundation helped me
to overcome my shyness and to
defeat my fears. I learned to
dance, to paint, to create things.
All this made me to become
more sociable and responsable.” (Georgiana)
“ I had the chance to participate
to the afterschool activities organized by Adina Stiftelsen Foundation. Every week I was participating at the activities and I
dearly loaded with positive energy. Now I am a student in high
school and the scholarship that I
receive it is helpful for me to pay
my monthly bus pass. “
( Luminita )
“Up to attend afterschool activities, my life was different. Through activities I learned to be more responsible, more cheerful, more open in relationship
with my parents and my friends.”( Denis )
“ At the afterschool activities I found that I really
like dance, theater, art. Teachers and parents do not
have time to support us in discovering our talents.
For me Foundation is the support needed to make

“ I want to thank you for the support you have given
me. I do not mean only money but also the wonderful people I have met in the foundation. I was always
greeted with warmth and friendliness of Adina
Stiftelsen foundation team. I wish in the future to
help other children like I was helped. For me the
Foundation will last forever in my heart and
soul.”( Andreea )

8

Helhetstanken styrer vår
aktivitet i Uganda. Senteret
i Lira gjør de
funksjonshemmede barna til fullverdige borgere samtidig som
vi lærer familiene å ta bedre vare på barna. I et miljø av
gjensidig respekt ser vi nå at tankesettet moderniseres i landsbyene som i
årtier framover vil være fundamentet under det sivile samfunn i utkantene.

UGANDA

Lira Rehabilitation Centre og Adina Foundation
Uganda (AFU) verken erstatter eller konkurrerer
med offentlige tjenester. Det er mer presist å si at vi
utfyller hverandre slik vi kjenner samhandlingen
mellom ideelle organisasjoner og det offentliges
nettverk i Norge. Vi tar det som en tillitserklæring at
flere mødre og fedre oppsøker oss i Lira og ute i
poliklinikkene.
Våre folk har gjennom år ene utviklet et tillitsfullt
og nyttig samarbeid med de lokale myndigheter på
dette felt. Vi møter forståelse og høster anerkjennelse for vår helhetsfilosofi der kvalitet på
tjenester og resultat er viktigst. Det AFU etterlater
seg skal være bærekraftig, og rapporter fra
eksterne observatører sier at vi følger en riktig kurs.
AFU følger lojalt opp signalene fr a nor sk
bistandspolitikk, og har det siste året hevet
kvaliteten på undervisningen på senteret. Våre
lærerkrefter utnytter det tette behandlingsmiljøet
med de barna som bor hos oss over uker og
måneder. Den daglige samhandlingen gir også våre
sosialarbeidere muligheter til å lære barna om
verdien av personlig hygiene.

Funksjonshemmede bar n og unge som vi kommer i kontakt med har svært ulike startpunkt. Vi
samhandler derfor med poliklinikker et par timers
biltur unna hovedkontoret. Dette sparer pasientene
for mye reisetid. Vi sender i tillegg pasienter til
operasjoner fem timers biltur unna til spesialistene
på sykehus i Kampala og Mbale. Sammenlagt er
operasjoner og transport tunge utgiftsposter som
betinger konstant fokus på logistikk og effektivitet.
Staben samles nå etter hver ar beidsuke og
summerer opp aktivitetene, og legger inn i
systemene ferske data om nye pasienter og oppdaterer pågående behandling. De faste ukentlige
møtene legger også opp neste ukes planer og kartlegger senterets behov for varer og tjenester.
Bieffekten av moder niser ingen av både ar beidsmåte og IKT-systemer, er et samarbeidsklima der
flere medarbeidere får mer innsikt i hverandres
gjøremål. Senteret vårt i Lira registrerer at flere dagpasienter oppsøker oss. Dette er en ønsket utvikling
og en konsekvens av at våre tjenester er blitt bedre
kjent i regionen. Dette er tjenester vi tar oss betalt
for, alt etter pasientenes betalingsevne.
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Travelt år for våre folk i Lira
Tre solide bærebjelker ligger fast under alt vårt arbeid
på senteret i Lira og ute i landsbyene:
1) Vi bygger mennesker. 2) Vi utvikler det sivile samfunn. 3) Helhetstanken
Det er krevende ambisjoner , men
resultatene er oppløftende. De funksjonshemmede vi tar hånd beviser
for seg selv og samfunnet omkring
at de blir verdifulle medspillere når
landsbyene ute bushen skal ta steg
inn i en ny tid.
Tabellen på denne siden for teller
om stor bredde, et travelt år og hva
vår helhetstenkning egentlig omfatter for barna og deres familier.
Det er tidkrevende å holde fullgod oversikt slik at ressursene kan
utnyttes maksimalt. Derfor har vi
det siste året brukt mannskap fra
Norge og reisepenger på bygge opp
enkle styringssystemer. Utbyttet av
opplæringen og moderniseringen på
IKT-siden er allerede målbar.
Systemene er i tillegg en over måte
verdifull kunnskapsoverføring,
samtidig som vi skaper forståelse
for at knappe ressurser må utnyttes
maksimalt.

Nå kan våre folk kjapt og pr esist
hente ut ajourførte data Adina
Stiftelsen trenger til dokumentasjon
i samband med ulike søknader. Når
våre pasienter skal til behandling
andre steder, er det enkelt å hente ut
de nødvendige data om personen.
Vi ser alt nå at planleggingsver ktøyene også bidrar til en mer
effektiv drift i Lira. Det er enklere
for våre medarbeidere å se hvor i
behandlingsprosessen hvert barn
befinner seg. Status ligger bare et
par tastetrykk unna enten barnet er
på senteret, tilbake i landsbyen eller
skal hentes nyoperert i Kampala.

VÅRE AKTIVITETER I UGANDA
FYSISK REHABILITERING
Generell fysioterapi for innepasienter,
dagpasienter eller på helsesentre utenfor LRC

172

Barn som var inne pasienter på LRC

38

Barn rehabilitert på helsesentre utenfor LRC

56

Barn rehabilitert som dagpasienter på LRC

79

Operasjoner på sykehusene Cure og CoRSU

73

Barn som fikk hjelpemidler

2

UTDANNING
Barn i catch-up klasser

38

Skolepenger, barn i grunnskole

32

Skolepenger, barn yrkesutdanning

19

Skolepenger, barn videregående med internat

11

Lærere som får spesialopplæring

60

PSYKOSOSIAL BEHANDLING
Barn som viste positive endringer i selvfølelse
og samhandling etter opphold på LRC

35

Barn som fikk rådgivning på LRC

40

FAMILIEGRUPPER
Foreldre som får støtte som Adina-grupper

216

Antall nye familiegrupper

6

Trening organisert for familiegrupper

6
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Landsbykvinner blir skiftarbeidere
Fire kvinner fra landsbyen Ayami
er blitt skiftarbeidere på Adina
Farm, og arbeidstakere med
"lønningspose" er sjeldent i landsbyene ute i bushen. Disse fire
forbildene er med på å bygge et nytt
og modernisert fundament under
landsbyen.
Kvinnene går i turnus med to og to på skift.
Familiegruppe Ayami driver nå gården vår
under ledelse av Finance Manager på Lira
Rehabilitation Centre. Damene jobber der to
uker om gangen og bor på gården, og de blir
kjørt til og fra av våre folk. De lager mat, er
ansvarlige for renhold, står for fôring av griser
og betales en lokalt tilpasset lønn.
Kvinnene blir r ollemodeller samtidig som
landsbyen moderniserer seg, og Adina
Stiftelsen bygger opp tillit både hos lokalbefolkningen og lokale myndigheter. Alle ser
at vår helhetstenkning er en god utviklingsmodell.
Adina Farm driver med gr iseoppdr ett, og å ta
vare på rundt 80 dyr stiller spesielle krav til våre
medarbeidere. Kvinnene er opptrent i
biosecurity, og de er innforstått med at Adina Farm
tar dyrehelse alvorlig. Derfor samarbeider våre folk
tett med vår faste veterinærer.
Sammenlagt er dette kunnskapsoverføring om moderne landbruk via praktisk arbeid.

på gården fungerer som oversetter. Vakten bor på
farmen og han hjelper
damene med det tunge fysiske arbeidet. Arbeidslagene er også ansvarlige for dyrkingen av diverse
grønnsaker som litt løk, kål, erter og vi har noen
banantrær. Dette gir oss produkter å selge, og
bøndene lærer å dyrke mer variert mat og produkter
de kan tilby på det lokale marked.

Kvinnene snakker ikke engelsk, men vaktmannen Hovedsakelig dyrkes det nå ingefær på går den.
Vi har 140 «hull» (bildet t.v.)
som hvert kan gi opptil 80 kg
ingefær. Det tar litt mer enn et
halvt år før vi kan hente ferdig
avling opp fra jordhullene. Ingefær er en etterspurt vare.

Mer om farmen
på neste side
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Landsbykvinner skiftarbeidere ...
Husdyrhold er krevende i Nor ge
og Uganda både når det gjelder stell
og å holde besetningen fri for sykdommer. Men svinekjøtt er en
etterspurt vare. Dyretallet på
farmen vil naturlig nok variere, og
pr. 1. april 2017 hadde man ca. 80
dyr. Det er 6 store purker som nå
leverer. Vi har to store råner, og
selger jevnt unna en par dyr i uken.
Vi ser gjerne at salget blir litt
høyere, og vi jobber derfor på flere
fronter med å bygge opp et marked
for både smågris og slakt.
Vi bruker også møllen på går den
til å male mais til maismel som da
delvis brukes til dyrefôr og delvis
selges til markedet som menneskeføde (posho). Dette opplegget bidrar også til å øke forståelsen for
hele verdikjeden, entreprenørskap
og markedstenkning.

Formålet med farmen er todelt.
Det første er at vi lærer småbønder
å tenke nytt og produsere mat også
for salg på nærmarkedet, ikke bare
tenke på dagen i dag og mat nok til
egen familie. Inntektene fra de
produkter man selv ikke trenger,
skal sikre familien inntekter og
barna skolegang.
Det andre formålet er at Uganda
har en av verdens raskest voksende
befolkninger, og myndighetene har
erkjent at landet produserer for lite mat. Jordbruket
sysselsetter oppunder 70 prosent av landets befolkning og er dermed avgjørende for å skaffe nye generasjoner en levevei og noe å leve av.
Hvis flere bønder og der es familier over bevises
om at de kan tjene greie penger på småskalajord-

bruk, kan flere unge bli værende i distriktene og selv
sikre sin levestandard. Men mennesker uten framtidsutsikter, har gjennom alle tider søkt til storbyene,
og noen kaster seg på migrasjonsbølgen.
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Kampen mot
fattigdom
gir resultat
I Uganda føder hver kvinne i gjennomsnitt 5,8 barn*,
i følge de ferskeste FN-statistikkene. De siste tallene
sier at folketallet nærmer seg 39 millioner innbyggere.
Gjennomsnittlig levealder er beregnet til 59,2 år.

Samfunnsoppdraget

Uganda høster inter nasjonal aner kjennelse for
bekjempelsen av ekstrem fattigdom det siste tiåret,
Landet har en av ver dens yngste befolkninger og ja landet er faktisk nest flinkest i klassen blant
dermed et enormt behov for arbeidsplasser. Over 80 landene sør for Sahara.
prosent av befolkningen i aldersgruppen 15-24 år er
uten arbeid. Det er lett å skjønne at unge arbeidsføre Hovedårsaken til dette er ur baniser ing, bedr e utmennesker legger ut på risikofylte reiser til
dannelse og økt produksjon og verdiskaping i jordKampala, eller et annet kontinent i håp om en
bruket takket være en del gode år rent klimatisk og
bedre fremtid.
brukbare priser på varene. Tørken de siste to årene
Utdannelse og entr epr enør skap henger sammen har imidlertid gått hardt utover småbøndene og
hvis landet skal makte å redusere fattigdommen og dermed matforsyningen i landsbyene.
minske risikoen for sosial uro. Dette er noe av
rammen rundt det samfunn vi opererer i der over 33
prosent av befolkningen lever på eller under fattigdomsgrensen som nå er 1,90 dollar pr. dag. I
utkantene – der vi befinner oss, er andelen av fattige
enda et par prosent høyere.

Dessverre viser statistikken også at r eduksjon av
ekstrem fattigdom går seinest i Nord-Uganda og i de
østlige deler av landet. Men den ødeleggende
korrupsjonen gjør det komplisert skape ny bærekraftig virksomhet.
Dette vakre og fr uktbar e landet ligger på 140
plass av 174 land på
listen til Transparency
International (TI).
Organisasjonen er
krystallklar på at
korrupsjon er det største
hinderet for normal
økonomisk utvikling
i Uganda.

Les mer
på neste side
*I Norge i 2016 var
fødselsraten 1,71,
ifølge Statistisk Sentralbyrå
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Samfunnsoppdraget
Forts. fra forrige side
Korrupsjonen infiserer alle nivåer i samfunnet, ifølge TI. Vi velger likevel å bruke mye krefter på å
stimulere unge mennesker til jobbskaping og småskala entreprenørskap. Funksjonshemmede har
bevist for oss at det har en seig vinnervilje, en avgjørende egenskap hos mennesker som vil starte en
bedrift. Vi hjelper dem med startkapital i form av
verktøy forenkler og effektiviserer driften og øker
for eksempel en symaskin, og flere er nå i sving
kapasiteten i hele organisasjonen.
med å sy skoleuniformer og T-skjorter.
Men fattigdom er mye mer enn bar e mangel på
Organisasjonen vår i Lir a har fått noe midler fr a penger. Fattigdom på landsbygda er også fravær av
andre organisasjoner for å utvikle driften videre i
elementære goder som rent vann eller strøm, kvalitråd med vår helhetstenkning. Derfor vil vi i 2018
teten på skoler og adgangen til helsetjenester.
begynne vårt arbeide i Dokolo, et distrikt som er en Dessverre viser statistikken at for hver tredje person
naturlig utvidelse av vårt nedslagsfelt samtidig som som kommer seg over fattigdomsgrensen, faller to
vi ser at jobben langt på vei er gjort i områdene der tilbake forholdsvis fort.
vi har arbeidet de siste fem-seks årene.
AFU er en liten, men svær t pr oduktiv aktør på
Våre folk vil selvsagt holde et øye med vår e
første landsbyer, men tiden er inne til å ta
erfaringene til nye områder. Det er en god attest på
utført arbeid at det er lokale myndigheter som
ønsker vår tilstedeværelse. Oppgraderte IKT-

landsbygda utenfor storbyen Lira. Barna og ungdommene som har vært på senteret hos oss blir
rollemodeller. De tar med hjem bilder av et moderne
Uganda med elektrisitet, vann fra en kran, de har
hatt en hverdag der de har lært helseverdien av
daglig og personlig renslighet. Læring
gjennom praktisk handling er med på
å bygge det nye sivile samfunn.
I Adina Stiftelsen er vi blitt mer og
mer sikre på at vår helhetsfilosofi er
optimal bruk av sponsormidler og bistandspenger fra staten via Norad.

KILDER: FN, WORLD BANK,
TRANSPARENCY INTERNATIONAL
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1.

Redegjørelse for aktivitetsregnskapet

Totalt anskaffede midler i 2016 er kr. 3.780.264,- mot kr. 3.504.243,- i 2015. Anvendte midler til
aktiviteter i Romania og Uganda som oppfyller stiftelsens formål er
kr. 3.549.391,- i 2016, og kr. 3.474.448,- for 2015.
I årets innsamlede midler er det inkludert et tilskudd fra NORAD på kr. 900.000,-, som er tilsvarende tilskuddet for året før. Innsamlede midler for 2016 er ca. 260.000,- høyere enn for 2015, og skyldes blant
annet inntekter via AirBnB, samt noe økning i fadderinntekter og skoleinnsamlings prosjekter.
Alle kontrakter vedrørende kalenderinntekter inngås i løpet av høsten. Kalenderinntekter fakturert i januar
2017, som ble kontraktsfestet i 2016, og er mottatt eller med rimelig sikkerhet vil mottas i 2017, er inntektsført som opptjent, ikke fakturert kalendersalg. Totalt utgjør disse inntektene kr. 312.500,- i 2016.
Prosjektkostnadene for 2016 er omtrent tilsvarende de samme som for 2015.
Administrasjonskostnadene for 2016 var kr. 116.743,-, mens de var på kr. 102.929,- i 2015. Økningen i
administrasjonskostnadene skyldes hovedsakelig økte husleie- og driftskostnader i forbindelse med
AirBnB.
Stiftelsens formålsprosent var i 2016 på 96,8% og på 97,1% i 2015.
Av årets innsamlede midler er kr. 2.618.462,- overført til formålskapital med restriksjoner og kr. 150.251,er overført til annen formålskapital. Kr. 2.654.583,- er overført fra formålskapital med restriksjoner.
Stiftelsens totale formålskapital pr. 31.12.16 var på kr. 1.462.186,-, mens den var
kr. 1.348.057,- pr. 31.12.15.
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 med tiltak på å få inn flere midler i løpet av 2017 og
i de kommende årene. NORAD er en essensiell viktig strategisk samarbeidspartner for arbeidet stiftelsen
utfører i Uganda.

2.

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 2017 for å sikre mer forutsigbare inntekter for 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 2017.
Stiftelsen hadde i årene 2014-2016 inngått en 3-års avtale med NORAD som gav et driftstilskudd til
Uganda på kr. 900.000,- pr år. I 2017 har NORAD gitt stiftelsen fornyet tillitt og inngått en ny samarbeidsavtale for årene 2017-2019 med tilskudd på kr 720.000,- pr år.

3.

Videre drift og utvikling

Stiftelsen vil også i 2017 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
Stiftelsen selv prøver å få finansiert deler av arbeidet gjennom å søke midler innenfor EU/EØS. Å oppnå
selvfinansiering har vist seg å være noe utfordrende på grunn av krisen i Europa de siste årene.
I Uganda er også målet på sikt være om økonomisk uavhengighet. Dette må ennå bli av mer langsiktig
karakter via egne prosjekter med kommersiell drift og/eller gjennom søknad om tilskudd av offentlige
tilgjengelige midler.
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Stiftelsens
formål:
a) å hjelpe mennesker ut av
fattigdom med spesielt
fokus på barn og unge og
deres familier.
b) å forvalte innsamlede
midler og formidle bistand
på en måte som sikrer mottakerne reell innflytelse
gjennom aktiv deltakelse i
våre prosjekter, styrker
menneskeverd og utvikler
evnen til selvhjelp.
c) å drive informasjons- og
holdningsskapende arbeid
om nord/sør-spørsmål for
å øke interessen for og
spre kunnskap om bistand.

Faste fadderbidrag eller et enkelt bidrag, hver eneste krone
kommer vel med. Jobben er ikke gjort verken i fattigstrøkene
utenfor Craiova eller blant funksjonshemmede barn i bushen i
Nord-Uganda. Våre folk som forvalter pengene,
rapporterer månedlig regnskap/budsjett til styret for Adina
Stiftelsen i Norge. Det gir trygghet for alle parter.

Vipps oss din gave via kode

11008 eller Adina Stiftelsen
Bruk gjerne konto:

5210.05.66729

Adina Stiftelsen, Dankert Krohnsgt. 5, 5018 Bergen. Følg oss på www.adina.no og Facebook

