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Styrets arbeid 2008
Det har vært avholdt 6 styremøter og vi har behandlet 36 saker. Viktige saker har vært arbeid
inn mot ny hovedmålsetting, nytt strategidokument og en ny avtale med Norad. Årsmøtet vedtok
en hovedmålsetting som blant annet understreker at vi skal drive utviklingsprosjekter i Namibia, og andre relevante land i det sørlige Afrika,
særlig rettet mot utdanning og styrking av urfolks rettigheter. Konkretisert har dette resultert
i en søknad til Norad om støtte til videreføring
av urfolksprogrammet og det fokuset vi har på
pedagogisk entreprenørskap og tradisjonsfag i
skolen. Det har også blitt arbeidet med hvordan
aktiviteten vår knyttet til Ondaoskolen og den nye
samarbeidspartneren HIPO i Kunene, som representerer de fire folkegruppene der, kan utvikles til
også å omfatte himba-områdene i Angola.

2008 var siste år av en treårs avtale med Norad, og vi mottok kr 5 500 000 for å videreføre
igangsatte prosjekter. Norad igangsatte en organisasjonsgjennomgang i november/desember
2008 der blant annet styremedlemmer har blitt
intervjuet om foreningens virksomhet. Resultatet
ble presentert i et notat som vil være nyttig for
arbeidet internt i Namibiaforeningen fremover.
For øvrig må foreningens økonomiske situasjon
beskrives som stabil. I 2008 kan foreningen vise
til et lite overskudd – se regnskapsoversikten.
I forbindelse med strategiarbeidet i 2008, ble
det nedsatt et utvalg som har jobbet med å videreutvikle stillingen som informasjons- og nettverkskontakt for Namibiaforeningen. Et viktig

supplement til stillingsbeskrivelsen, ble fokus på
en tydeligere markedsorientering av dette viktige
arbeidet. Dette ble også understreket i utlysningen av den nye stillingen. Strategiarbeidet har
også utviklet planer for de neste fem år.
Styret fikk en grundig presentasjon av evalueringsrapporter som er foretatt av to av våre
prosjekter – Traditional Life Skills Project (TLSP)
og Pedagogical Entrepreneurship – som begge
viste til gode resultater for arbeidet. I 2008 ble
det også igangsatt forberedende arbeid som fokuserer på hvordan man kan bidra til å bygge bro
mellom utdanning og næringsutvikling i forbindelse med satsingen på entreprenørskap i utdanningssektoren.

Styret
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ELVERUM

m a g i s k e

Republikk
Windhoek
825 418 km2
(ca. 2,5 X Norge)
Ca. 2,0 mill
0,48 % (2007)
43,11 år (2007)
Engelsk
40% ørken,
50% halvørken
Nedbør: 147 – 370 mm
Middeltemperatur: 20ºC
Namibisk dollar
1 N$ = 0,78 NOK (april 09)
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Fra årsmøtet 15.06.07		
Leder		
Nestleder 		
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Ansattes representant

Petter Lexander
Hallvard Holøyen
Harald Smedstad
Anne Kristin Kjernlie
Kristin Stevik
Kirsten Bjerkestrand
Birgit Andresen

Fra årsmøtet 19.06.08
Leder 		
Nestleder		
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Ansattes representant

Petter Lexander
Hallvard Holøyen
Harald Smedstad
Siri Austeng
Hanna Shigwedha
Kirsten Bjerkestrand
Birgit Andresen

Informasjons- og nettverksarbeid
Informasjons- og nettverksarbeidet
ligger under informasjonsavtalen
Namibiaforeningen har med Norad. Vi skal i dette arbeidet formidle
nyheter og stoff fra Sør generelt og
ikke fokusere ensidig på Namibia.
Vi bruker flere ulike kanaler for å nå
ut med informasjon, med hovedvekt
på hjemmeside, nyhetsbrev og 		
Internasjonalt INFOsenter.
”Ung makt”
Konferansen ”Ung makt” med arrangementer for og
med ungdom ble arrangert fra 21. – 25. oktober 2008.
Mari Vold Lexander var ansvarlig for gjennomføringen
av konferansen som bestod av følgende arrangementer:
•

•

•

•

Visning av ”Min datter terroristen” – en film av
Beate Arnestad. Hun innledet selv i forkant av
filmen og deltok i debatt etter visningen. Arrangementet ble holdt på Høgskolen i Lillehammer
og var gratis.
Paneldebatt ”Israel-Palestina” i kommunestyresalen på Hamar med representanter fra
ungdomspartiene for å se konflikten i et ungdomsperspektiv. Gratis arrangement.
Konsert med ”Gatas Parlament” på Hydranten
i Hamar. Før konserten ble det holdt appell ved
nestleder i Changemaker, Einar Seilskjær og
oppvarming ved Jackson Kaujeua fra Namibia.
Inngang kr. 100.
Rollespillet ”På Flukt” ved Røde Kors ungdom.
Rollespillet går ut på at ungdommene skal leve
som en flyktning i 24 timer, krysse landegrenser, møte politi og byråkrati og oppleve flyktningleir og transittmottak. Gratis arrangement
for deltagerne.

Internasjonalt INFOsenter
Internasjonalt INFOsenter ligger i Namibiahuset og er
utstyrt for å kunne ta imot deltagere på kurs, foredrag og andre tilstelninger. Senteret inneholder et
bibliotek, TV, stereoanlegg, PC med gratis internett
og magasiner og tidsskrifter som omhandler Nord/
Sør-arbeid. Det skal fungere som et sted hvor alle
med et engasjement for internasjonale spørsmål med
fokus på land i Sør kan samles. I 2008 ble følgende
temakvelder arrangert:
•

•
•
•

•

Inntrykk fra Kongo med vekt på FNs resolusjon
1325 om kvinner, fred og sikkerhet ved biskop
Solveig Fiske.
Det første folkemordet i det tjuende århundre,
Namibia 1903-1908 ved historiker og forsker
Tore Linné Eriksen.
Åpent møte med Namibias ambassadør i Norden, Theresia Samaria.
Hvilke konsekvenser får norsk klimapolitikk for
land i Sør? ved leder av Natur og Ungdom, Ingeborg Gjærum.
Det nye Kina – venn eller fiende? Ved journalist

Namibias ambassadør for norden Theresia Samaria på besøk i Elverum, mars 2008.

•

•

og forfatter Torbjørn Færøvik.
En annerledes reise – til Ghana ved Torun Larsen og Ingrid Røe Værømoen som viste bilder og
fortalte om sitt spesielle opphold i Ghana der de
drev informerende helsearbeid gjennom teater.
Elverum kommunes rolle i internasjonalt arbeid
med spesiell vekt på Namibia ved varaordfører i
Elverum, Arnfinn Uthus.

I desember 2008 vedtok kommunestyret i Elverum
kommune en intensjon om å støtte Internasjonalt
INFOsenter med 50 000 kroner årlig i en fireårsperiode
fra og med 2009. I tillegg ble det tildelt 25.000 kr for
2008.

Turistreise
Informasjons- og nettverkskoordinator gjennomførte
i september en to ukers rundreise for 19 norske turister i Sør-Afrika og Namibia i samarbeid med Bennett reisebyrå i Elverum. Underveis på reisen ble det
holdt kortere og lengre foredrag om en rekke temaer
vedrørende namibisk historie, kultur, næringsliv, folk
og sosiale forhold. I etterkant ble flere av deltagerne
medlem av Namibiaforeningen.

Høgskolesamarbeidet
I 2008 var til sammen 86 studenter i Namibia i prak3
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Foto: Bente Elisabeth Skjefstad

sis eller feltarbeid. Studentene kommer fra Høgskolen i Oslo, Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Gjøvik
og Høgskolen i Lillehammer. I tillegg ble det inngått
avtaler med Høgskolen i Østfold og Høgskolen i SørTrøndelag som sender de første studentene våren
2009. Studentene kommer fra ulike studieretninger
som omfatter sykepleier, allmennfaglærer, førskolelærer, utviklingsstudier, sosionom, barnevern, vernepleier og radiograf, og tilbringer fra fire uker til tre
måneder i Namibia.
Alle studentene deltok på et fem timers kurs i forkant
av oppholdet i regi av Namibiaforeningen. På dette
kurset fikk de en innføring i Namibias historie, geografi og kultur, Namibiaforeningens historie,praktiske
og etiske opplysninger om reisen og rollen som student i utlandet.

Innsamling til flomofre
I februar og mars var det store oversvømmelser i
Nord-Namibia. Spesielt i de flate områdene rund Oshana og Oshikoto regionene. Årsaken til flommen var
mye lokal nedbør i januar og februar samt unormalt
høy vannføring i elvene fra Angola som strømmet inn
over de flate områdene i Namibia. UNICEF sendte ut
en oppfordring om øyeblikkelig hjelp som skulle ivareta barnas behov, det er svært mange foreldreløse i

denne delen av Namibia, og det var utbrudd av kolera
som nødvendiggjorde rask handling. I Elverum ble en
spontan bøsseinnsamling arrangert ved hjelp av elevene fra Elverum folkehøgskole og sammen med bidrag
fra Elverum kommune og Namibiaforeningen ble det
overført kr. 44 346 til UNICEF. Takk for innsatsen.

Nyhetsbrev
Nyhetsbrevet kom med fire utgaver i 2008. Det produseres i programmet InDesign og trykkes etter behov
på egen kopimaskin. I tillegg til at det sendes ut til
alle medlemmer deles det ut til studenter som kurses
før studieopphold i Namibia. Av de fire utgavene bestod tre av nyhetsbrevene av fire sider og siste nummer av åtte sider.

Hjemmeside
Hjemmesiden ble oppdatert jevnlig gjennom året. Nyhetene ble sakset fra andre kilder, både norske og engelskspråklige. I tillegg til et fokus på Namibia hadde
mange av sakene et fokus mot andre land, regioner og
problemstillinger, for å nå videre ut med vårt informasjonsarbeid. Flere av sakene omhandlet også interne
hendelser og arrangementer i Namibiaforeningen.

Kalender
Også i 2008 produserte Namibiaforeningen en kalender for salg. Tema var jenters og kvinners situasjon
i verden og motivene namibiske kvinner. En del av
bildene er tatt av den danske fotografen Jacob Holt,
resten av ansatte i Namibiaforeningen. Kalenderen
ble hovedsakelig solgt til medlemmer og samarbeidspartnere.

Fjerdeklassingene Eugene fra Burundi og Henrik fra Elverum løp sammen i Skoleløpet 2008.

Foto: Ingvar Midthun

Facebook

Skoleløp for Afrika

Som et ledd i å nå ut til flere ble det i 2008 opprettet
to grupper på Facebook: Namibiaforeningen og Vi som
har vært på praksisopphold eller feltarbeid i Namibia.
Dette er viktig spesielt i forhold til alle studentene
som reiser til Namibia gjennom høgskolesamarbeidet
og som har Facebook som en av sine viktigste kommunikasjonskanaler.

Skoleløp for Afrika er et samarbeid mellom Forut og
Namibiaforeningen og henvender seg til barneskoler.
I 2008 deltok 39 skoler med til sammen 6500 barn,
noe som gav en inntekt til Namibiaforeningen på 145
000 kr. Det totale innsamlede beløp før fordeling var
601.000 kr. Namibiaforeningen brukte de innsamlede
midlene til å støtte driften av Ondaoskolen i Kunene
i Namibia.

Pedagogisk entreprenørskap
Pedagogisk entreprenørskap er etablert som
valgfag i namibisk ungdomsskole. Vårt samarbeid
med National Institute of Educational Development
(NIED) har vært tett og godt gjennom alle faser av
prosjektet. Faglig oppfølging og innspill har vært
forankret gjennom en treårig avtale med Høgskolen
i Hedmark hvor prosjektansvarlig Inger Karin Røe
Ødegård har vært prosjektleder. I sin sluttrapport
skriver hun at prosjektet har maktet å forholde seg
til den fremdriftsplanen som ble laget og det er i
seg selv imponerende.
Den første kontakten rundt dette prosjektet ble tatt
i juli 2004 da namibiske myndigheter kontaktet
Namibiaforeningen og ba om vår støtte til å utarbeide et nytt praktisk relatert fag hvor siktemålet
var å forberede elevene på etablering av egne
bedrifter og kunnskap rundt det å skape sine egne
arbeidsplasser. Namibia brukte tre år fra tanken
var sådd til faget var implementert. Sammen har vi
utviklet fagplaner, lærebøker, veiledningsmateriell
og informasjonsmateriell om det nye faget.
Fra Namibiaforeningens side har det vært
viktig å sikre lokalt eierskap og lokal deltagelse
i utarbeidelse av alt nødvendig materiell. Et av
nøkkelelementene her har vært en gruppe på syv

pilotskoler med lærere og elever som har eksperimentert med, utviklet og kommet med innspill
gjennom hele prosessen. Lærerskolene i Windhoek
og Ongwediva har også vært sentrale, spesielt
med tanke på å utvikle undervisningstilbudet til
lærerstudentene.
Faglig har foreningen vært involvert i forhold til
fagutvikling i 8. - 10. klasse og utvikling av studietilbudet til lærerskolestudentene. Men Gjennom de
økonomiske ressursene som er stilt til disposisjon
har vi også bidratt i forhold til den endringen som er
gjort i barneskolen hvor entreprenørskap er integrert
i flere fag, og nye lærebøker er utviklet for å ivareta
dette elementet. Totalt sett har det namibiske
skolesystemet tatt ett stort og imponerende løft som
har gjort de til et foregangsland innen dette feltet.
I 2008 ble det lagt vekt på ytterligere kursing av
lærere, nye lærebøker for niende og tiende klasse er
klare og så godt som alle ungdomsskoler tilbyr nå
pedagogisk entreprenørskap.
En konferanse i oktober løftet fram de erfaringene
som er gjort, hvor langt man har kommet på
enkeltskoler og hva slags tilbakemeldinger man
har fått fra elever. Knyttet til denne konferansen
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var også Hedmark Fylkeskommune, med blant
annet fylkesordfører Arnfinn Nergård og fylkesråd
Svein Borkhus, og fikk godt innblikk i Pedagogisk
entreprenørskap som de har støttet gjennom tre
år. De besøkte også Hedmark sin vennskapsregion
Erongo og underskrev en intensjonsavtale med
regionguvernøren.
I august 2008 gjennomførte Østlandsforskning ved
Vegard Johansen og Tuva Schanke en evaluering av
prosjektet. De peker på at lærerne de møter sier de
er beredt til å undervise i det nye faget og at lærerne
får gode skussmål av elevene. Pilotskolelærerne
og de nylig utpekte fagrådgiverne har fått mye og
god kunnskap. Sentralt i dette arbeidet står den
lokale prosjektkoordinatoren David Groenewald som
får mye ros for sitt arbeid, både i forhold til lærere
og elever. Evalueringen løfter fram noen viktige
områder for det fortsatte arbeidet med Pedagogisk
entreprenørskap; sterkere forankring i de lokale skoleadministrasjonene, få med privat sektor, fortsette
kompetansebygging hos lærere og spesielt vektlegge
fagrådgiverne på regionalt plan.
Kostnader totalt i 2008: kr. 1 264 036
Totalt i prosjektperioden kr. 3 261 032

Tradisjonelle kunnskapsfag
i skolen
Tradisjonelle kunnskapsfag i skolen har vært gjennom
et turbulent år. Det ble avdekket at den vikarierende
prosjektkoordinatoren hadde misbrukt sin stilling
og tilegnet seg penger som skulle gå til driften av
prosjektet. Flere av foreldrelærerne i prosjektet følte
også at de hadde fått dårlig oppfølging og at lite var
oppnådd dette siste året. Prosjektkoordinatoren er
politianmeldt av Namibiaforeningens partner i Karas,
Regionkontoret for utdanning.
Andre halvår av 2008 ble derfor i stor grad brukt til å
bygge opp igjen tillitsforholdet som er nødvendig i de
enkelte lokalsamfunn og inspirere forelderlærerne til
og stå på videre. Dette har vi lykkes med, og den nye
prosjektkoordinatoren har her gjort en flott jobb.
Prosjektet har nå 27 aktive lokalsamfunn, mer enn
160 foreldrelærere og godt og vel 650 barn som mottar undervisning. Nytt av året var et felles kurs for
elever fra mange av skolene i Karas. Dette var vellykket og blir fulgt opp videre. Det ble også laget et
forslag til en bok hvor en ønsker å vise fram foreldrelærerne og kunnskapen de formidler i de forskjellige
lokalsamfunnene.
Høgskolen i Hedmark ved Jørgen Klein og Calvin Martin evaluerte prosjektet i august. Deres konklusjoner

Elever og foreldrelærer ved en skolene i prosjektet.				

er blant annet knyttet til sterkere lokal forankring,
tydeligere lokale strukturer og sterk forankring av ansvar på regionnivå. Anbefalinger går på å involvere
skolenes rektorer sterkere, bedre kommunikasjonsflyten mellom de forskjellige nivåene i prosjektet og
koble dette prosjektet opp mot Pedagogisk entrepre-

nørskap, da særlig med tanke på å gi foreldrelærerne
kunnskap om forretningsdrift som en gjenytelse for
den tiden de bruker i prosjektet.
Kostnader totalt i 2008: kr. 1 090 588
Totalt i prosjektperioden kr 2 505 155

Barn ved Namibiaforeningens prosjekt ”Tradisjonelle kunnskapsfag i skolen” viser stolt frem produktene de har laget. 			
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Urfolksprogrammet
Urfolksprogrammet dekker prosjektene i Tsumkwe og
Kunene. Det har vært et spennende år med skifte av
to prosjektkoordinatorer, ansettelse av ny fagrådgiver
for studentlærerne i Tsumkwe og urfolksorganisasjonen Hizetjitwa Indigenous Peoples Organization (HIPO)
sitt første år med egne ansatte og kontor i Opuwo.

Tsumkwe
Prosjektet i Tsumkwe rapporterer om aktiviteter knyttet
til utdanning; 20 ungdommer som behersker de lokale
sanspråkene er rekruttert for å arbeide i skolene og
samtidig fungere som kontaktpersoner og promotere
utdanning i lokalsamfunnene. Til sammen er 15 ungdommer nå i gang med lærerutdanning samtidig med
at de underviser i lokale skoler.
For at disse lærerstudentene og andre lærere skal
ha fullt utbytte av fagrådgiver er det kjøpt inn en bil
utstyrt med undervisningsmateriell. Bilen ambulerer
i hele distriktet for å følge opp lærerne i forhold til
utdanningen de får nå, men også for å gi veiledning
i hvordan de håndterer undervisningssituasjonen i
klasserommet. I Tsumkwe øst er det positive tilbakemeldinger omkring Nyae Nyae Village School. Elevtallet har økt fra 140 i 2007 til 174 i 2008. Flere av
lærerskolestudentene er knyttet til denne skolen og
det gir resultater. Namibias første rektor med sanbakgrunn er ansatt ved denne skolen og han jobber
også i forhold til to nyopprettede skoler som har gitt
mange unger kortere skoleveg og dermed mulighet til
å bo hjemme mens de går på skolen.
En ukes lang konferanse om hvordan sanfolket best
kunne ivareta sine kulturelle tradisjoner ble holdt i
april. Det var 45 deltakere fra flere deler av Namibia,
så vel som Botswana.
Kostnader totalt i 2008: kr 1 761 393
Totalt i prosjektperioden: kr 10 124 522

Skoleklasse ved Rooidaghek Primary School med lærer Lucia Hangara bakerst til høyre. Lucia Hangara er en av studentlærerne som tar lærerutdanning på deltid samtidig som hun underviser. Foto: Kirsten Bjerkestrand

Kunene
2008 var det siste året Namas bidro med midler fra
Norad inn mot Ondaoskolen. Skolen har nå 41 enheter, 69 lærere og noe over 2200 elever. De arbeider bevisst mot regionkontoret for utdanning for om mulig å
få mer midler fra staten for å ivareta de spesielle behovene skolen har i forhold til transport, vedlikehold
av telt og tilrettelegging av lærernes arbeidsforhold.
Vårt arbeid for å sikre kvinnelige lærere i Ondaoskolen
bærer frukt og tilbakemeldingen fra rektor er at skolene med kvinnelige lærere fungerer best.

10 lærere avsluttet sin lærerutdanning i 2008, og
fortsatt arbeider 30 med å fullføre utdanningen.
Skolen arbeider med å åpne nye enheter, men uenighet i lokalsamfunn om lokalisering av skolen og vanskeligheter knyttet til økonomi forsinker prosessen.
I og med skifte av prosjektkoordinator avslutter vi nå
den direkte personellmessige støtten til resurssenteret for lærere i Opuwo. Det er stadig behov for støtte
til kursing og materiell så det vil videreføres også inn
i 2009.
I Kunene har HIPO hatt sitt andre ordinære årsmøte i
Okanguati hvor 282 delegater fra 42 lokale komiteer
møttes, inklusive representanter fra Angola. Saker
som ble presentert fra delegatene dreide seg om
vann, helse, arbeidsledighet, skoler og styrking av
kvinners rettigheter. I tilegg ble årsrapport presentert
av styreleder. Årsmøtet fungerer som en god arena for
samhandling og gir delegater fra et stort geografisk
område mulighet til å ha gode diskusjoner.
Kvelden og natta ble nyttiggjort som arena for tradisjonell dans og kultur. Årsmøtet var en positiv opplevelse for alle, også gjestene.
Gjennom andre halvdel av 2008 har vi brukt mye ressurser på kompetansebygging og arbeidet med økonomiske, så vel som administrative rutiner i HIPO. Det
har også vært gjort mer kartleggingsarbeid knyttet til
styrkingen av organisasjonens medlemmer i Angola.

Styret i HIPO februar 2009. Fra venstre bak: Musuenga Tjiposa, Munene Mbomboro, styreleder Daniel Muharukua og Heinz
Maundu. Foran fra venstre: Lucresia M. Ruiters og Tjinezuma Kavari. Foto: Kirsten Bjerkestrand
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Kostnader totalt i 2008: kr 1 343 239
Totalt i prosjektperioden: kr 4 038 872

Nøkkeltall fra regnskapet

Ansatte i Elverum

Egenkapital

•
•
•

Daglig leder				
Økonomileder				
Informasjons- og nettverkskoordinator		
(75 % stilling til 1. mai, deretter på timebasis)
•
Koordinator for ”Ung Makt” på timebasis
					
•
Rengjøring				
					
					

8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
2 004

2 005

2 006

2 007

Svein Ørsnes
Vidar Wie Østlie
Birgit Andresen
Mari Vold Lexander
Elise Murbræck
Kari Halberg
Jens Halberg
Marit Myrvold		

Jens Halberg gikk bort 2. september og Marit Myrvold deler nå oppgaven med Kari Halberg.				

2 008

Ansatte ved kontor/gjestehus i Windhoek		
•
•
•
•

Øvrige inntekter:2,1 mill.
(Tilskudd fra Norad: 5,8 mill.)
Gav er o g innsamlinger ( 0,8
mill)

Aktiviteter (1,1 mill)

Kontorleder				
Vaskehjelp 50%			
Gartner 30 %				
Nattevakt				

Panduleni Kandume
Thusneld Erastus
Benyamen Shilvanus
Polycarp Shandjanale		

Prosjektkoordinatorer i Namibia

Finansinntekter (0,2 mill)

•

•

Kostnader

Urfolksprosjektet i Kunene
- til august 2008			
- fra juli 2008				

Samuel Sanders III jr
Harald Ekker

Urfolksprosjektet i Tsumkwe
- til august 2008			
- fra juli 2008				

Trine Strøm Larsen
Jenny Beate Møller

•

Tradisjonsfag i skolen
- til juni 2008				
- fra mai 2008			
		
•
Pedagogisk entreprenørskap		

Adm. (12,9%)
Faglig oppfølging
(5,0%)
Øvrige aktiviteter
(82,1%)

Ernst Jash
Kari Småge
David Groenewald

Medlemsoversikt
					

Enkeltmedlemsskap
Familiemedlemsskap
Organisasjonsmedlemsskap
Totalt antall medlemmer

2008
167
55
6
228

2007
151
50
6
207

7

7

2006
135
53
8
196

2005
128
55
13
196

2004
126
56
10
192

2003
111
48
12
171

Namibiabutikken
Namibiabutikken selger bruktklær og Ulandsvarer fra Namibia og andre land i Sør.
Butikken drives på frivillig basis og det er
salget av brukte klær som står for det gode
resultatet butikken kan vise til.
2008 var et rekordår for Namibiabutikken
med et overskudd på kr. 251 004.
Namibiaforeningen ønsker å takke alle som
bidrar med klær til butikken og selvsagt alle
som årlig legger ned mange gratis arbeidstimer i driften.
Mange gode gaveideer i avdelingen for U-landsvarer i Namibiabutikken. 		

Foto: Kirsten Bjerkestrand

Du kan gi Namibiaforeningen tippemidler
Som spiller hos Norsk Tipping kan du nå velge ett lag eller én forening som skal
motta fem prosent av det beløpet du spiller for. Namibiaforeningen er registrert i
frivillighetsregisteret og du kan gi dine fem prosent til oss. Det eneste som kreves
for å bli grasrotgiver er å være registrert spiller. Den foreningen du velger å støtte
blir registrert på deg som spiller slik at du støtter hver gang du spiller.
For å lese mer om Grasrotandelen og hvordan du kan registrere deg gå inn på
www.grasrotandelen.no eller ved å oppsøke en av landets mange kommisjonærer
for Norsk Tipping.

Bli medlem i
Namibiaforeningen!
Å være medlem av Namibiaforeningen
koster kun 250 kr i året. Som medlem
får du tilsendt nyhetsbrev og annen
informasjon og støtter vårt viktige arbeid.
namibiaforeningen.no/medlem.html

Mange bekker små.....
Ved å gi et månedlig bidrag til
Namibiaforeningen gir du verdifull
støtte til vårt arbeid.
Dersom årlig sum overstiger 600 kr gir
det grunnlag for skattefradrag for giver.
namibiaforeningen.no/fastegivere.html

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Pb 369, 2403 Elverum
Besøksadresse: Sven Morensv 7, 2408 Elverum
Telefon 62 41 36 22
post@namibiaforeningen.no
www.namibiaforeningen.no

Kontor/gjestehus i Windhoek:
namas@mweb.com.na
Telefon 00264 61 220082

Svein Ørsnes, daglig leder		 Tlf 934 85 814 - svein@namibiaforeningen.no
Kirsten Bjerkestrand, info- og markedsansvarlig		 Tlf 934 85 813 - kirsten.bjerkestrand@namibiaforeningen.no
Vidar Østlie, økonomiansvarlig		 Tlf 934 85 812 - vidar@namibiaforeningen.no

www.namibiaforeningen.no
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