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Styrets arbeid 2009
Det har blitt avholdt fem styremøter i
2009, og det er behandlet 31 saker. Viktige saker har blant annet vært å få på
plass en femårig avtale med Norad. Resultatet ble en ny treårig avtale der rammen pr år er på kr 6 000 000. Det gledelige med avtalen er at den også øremerket
en sum for å starte opp arbeidet knyttet
til himbafolket og vår samarbeidspartner
HIPO på angolansk side av grensen i tillegg til nåværende prosjekt i Kunene på
namibisk side. Det ble også gjennomført
en forstudie finansiert av Norad på et
eventuelt nytt prosjekt for videreføring
og utvikling av pedagogisk entreprenørskap. Prosjektet ”Bridge” har tatt mål av
seg om å bygge bro mellom utdanning

og næringsliv med fokus på entreprenørskap.
Styreleder var hovedansvarlig for to grupper
fra Namibia som besøkte Hedmark høsten
2009 for å lære mer om pedagogisk entreprenørskap og for å avslutte forstudien knyttet
til ”Bridge”.
Andre saker som styret har drøftet er mer ressurstilgang og utvikling av den faglige kompetansen ved kontoret i Elverum. Det ble
ansatt ny informasjons og markedsansvarlig
etter at Birgit Andresen ble pensjonist. Kirsten Bjerkestrand Tschudi ble tilsatt tidlig på
året i den funksjonen. Namibiaforeningens
daglige leder gjennom åtte år, Svein Ørsnes,
valgte å si opp sin stilling på slutten av 2009.
Styret igangsatte da arbeidet med å rekrut-

tere ny leder høsten 2009, og Olav Osland
fikk tilbud og takket ja til stillingen på
slutten av året.
Namibiaforeningen har inngått ny samarbeidsavtale med Oppland fylkeskommune,
og har videreført avtaler vi har hatt med
andre samarbeidspartnere. Styreleder og
styremedlem Siri Austeng gjennomførte
hver sine besøk i Namibia og besøkte de
ulike prosjektene som vi har ansvar for
der.
Namibiaforeningens styre har også gjennom 2009 bidratt med å planlegge foreningens 30 års jubileum som finner sted i
Elverum og Innlandet første uken i juni
2010.
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Pedagogisk entreprenørskap
Pedagogisk entreprenørskap har fullført arbeidet med lærebøker i entreprenørskap for
10. klasse i Namibia. Lærebøkene vil distribueres for implementering i alle skoler i 2010.
I tillegg er utkast til læreplaner ferdigstilt.I
2009 deltok for eksempel 600 studentlærere
på en to ukers trening for å kunne starte undervisning i entreprenørskap i skolen.
National Institute of Educational Development (NIED) og prosjektkoordinator har
utarbeidet en langtidsplan for 2009-2013
hvor ressurslærerne utgjør en viktig faktor.
I 2009 er det kommet på plass stillinger for
resurslærere i elleve av tretten regioner, og
det har vært gjennomført kursing med og av
denne gruppen. I oktober var denne gruppen
på besøk i Hedmark hvor de var igjennom en

faguke om pedagogisk entreprenørskap.

rørende entreprenørskap.

En omorganisering av styringsmodellen for
lærerskolene har ført til utsettelse av et handlingsmål vi hadde om å få entreprenørskap
inn på alle lærerskolene. I dag drives det opplæring på to av fire høgskoler. Det er nå klart
at alle fire lærerutdanningene vil bli en del av
Universitetet i Namibia (UNAM) og det er
etablert kontakt for å komme i dialog med de
rette miljøene der. Faguka hadde også med
representanter fra UNAM, og det forberedes nå en egen fagtur for høyere utdanning.
Dette vil da også ha innvirkning på lengre
sikt av hensyn til implementering og utvikling av faget. For sikre en forsvarlig utvikling
av faget, bør det utarbeides en overgangsplan
fra NIED til UNAM på det faglige plan ved-

”Bridge” , et utkast på et eventuelt nytt prosjekt, har oppstått med Pedagogisk entreprenørskap-prosjektet som bakgrunn og skal ta
for seg overgangsfasen fra skole til arbeid for
vanskeligstilte grupper. Det ble utført en forstudie i 2009 og resultatet viser at det er behov for å lage et system der det blir lettere for
ungdom å komme seg ut i arbeidslivet etter
endt skolegang ved å bygge på entreprenørskapsferdigheter. Dette vil der jobbes videre
med i 2010.
Kostnader totalt i 2009: kr. 874 299
Totalt i prosjektperioden: kr. 4 135 331

Tradisjonsfag i skolen
Tradisjonsfag i skolen har utviklet seg i positiv retning gjennom 2009. Prinsippet om
å overføre tradisjonskunnskap fra voksne til
barn viser seg å gi økt forståelse for historie
og indentitet hos barna og samtidig gi dem
interesse for å lære mer. Tillitsforholdet til
foreldrelærerne og lokalsamfunnene har også
blitt styrket etter misligholdet som ble oppdaget i 2008. Karasregionen var den første
regionen som startet opp med prosjektet og
driver nå ved tjuefire steder med 100 foreldrelærere.
Erongoregionen er også inne i en positiv trend og har etablert grupper ved rundt

tretten skoler med ca. 40 lærere og flere vil
komme til i 2010. I begge regionene har det
foregått mange aktiviteter og opp til 150
foreldrelærere har tilsammen deltatt på arbeidsseminarer for foreldrelærere. Spesielle
foreldrelærer seminarer har også vært holdt
i tillegg til de vanlige styre- og operasjonelle
møtene som avholdes.
Interessen for programmet har økt kraftig og
flere andre regioner ønsker mer informasjon
om prosjektet som vi ser kan gi ringvirkninger helt opp i det offisielle skoleplansystemet
i Namibia. Programmet er også genialt i den
forstand at foreldrelærerne gjør dette frivil-

Bak fra venstre: Hedwig, Sofia, Kacjy, Jenet, lærer Analise, Judith og Fransis. Foran fra
venstre: Mercia , Angela og Fredrika. Alle elevene får undervisning i tradisjonskunnskap ved Okombahe Primary School i regionen Erongo. Foto: Kirsten B. Tschudi.
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lig og uten kompensasjon. Foreldrelærerne
innehar også en god del kunnskap som også
kan brukes i kombinasjon med mer tradisjonelle fag i skolen. Dette vil utredes mer
i 2010.
Rundt 600 barn er involvert i prosjektet og
tallet vil stige kraftig i 2010. Prosjektet som
sådan er også en modell som kan kunne
brukes i andre land.
Kostander totalt i 2009: kr. 1 079 055
Totalt i prosjektperioden: kr. 3 584 210

Bak fra venstre: Inauje Kaveterua (14) og Laina Kaendjere (13). Foran fra venstre: Cecilie
Wakalenda (13) og Elsie Kameitjo (14) ved Omatjete Primary School i regionen Erongo. Jentene ser frem til hver time i tradisjonskunnskap i skolen. Foto: Kirsten B. Tschudi
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Urfolksprogrammet
Urfolksprogrammet består av
to prosjekter, et i Tsumkwe og
et i Kunene. Prosjektene retter
seg mot Urbefolkningen i begge
regioner, men tar utgangspunkt
i to forskjellige områder.
Tsumkwe
I Tsumkwe har vi et program som konsentrerer seg om å få frem lærere som kan Sanspråket og som vil være en sterk ressurs for
lokalbefolkingen på lang sikt. Disse studentelærerne underviser da barn i 1.-3. klasse på
seks landsbyskoler i området på barnas eget
morsmål. Programmet startet opp i 2008 og
vil gå frem til 2012. Studentlærerne går så
igjennom en fireårig grunnskolelærerutdanning, samtidig som de underviser. Dette blir
gjort ved at en rådgiver betalt av Namibiaforeningen følger dem gjennom skoleåret ved
observasjon, veiledning og forberedelser til
eksamener og prøver de måtte ha. Når skolene har ferie (etter hvert semester), tar studentene seg inn til Windhoek og der følger et
sentralt opplegg inkludert noen eksamener.
Ministry of Education (MoE) ved regiondirektøren er viktigste partner for oss, og mesteparten av det lokale budsjettet er øremerket studentlærerne og oppfølgingen av disse.
Det er i dag 10 studentlærere i programmet
hvor 8 går på tredje året og to på andre. Totalt
elevantall dreier seg om ca. 150.

vi gjennom et samarbeid med Kalahari Peoples Fund bygget et nytt konferanserom
i tilknytning til CLDC i Tsumkwe. Det er
også formidlet støtte til kursing av førskoleansatte i Tsumkwe vest samt at allmenningen
i Tsumkwe vest har fått støtte til etablering av
radiosamband.

hovedansvaret av prosjektet i 2012. Der vil
for eksempel bli ansatt en nasjonal koordinator i prosjektet i 2010. Selve overførselen av
ansvar vil selvfølgelig bli en utfordring særlig
på den logistiske delen, men likevel så må det
gjøres og planer om opprettholdelse av tilbudene bør utarbeides også i 2010.
Kostnader totalt i 2009: kr. 1 902 553
Totalt i prosjektperioden: kr. 12 027 075

Aktiviteter utenom har stort sett vært rettet inn mot skolene gjennom transportstøtte
til elevene, miljøarbeider ved internatet i
Tsumkwe, aktiviteter ved Community Learning Development Center (CLDS) og
ressurser brukt mot førskoler. Dessuten har

Utfordringen med programmet er likevel
den logistiske delen som kreves ved at noen
av barna og lærere må komme seg frem og
tilbake til skolestedet på egen hånd. Dessuten
bør vi også se på boforhold, kommunikasjon
etc for lærerne. Programmet er støttet av de
tradisjonelle lederne i området, men der ligger alltid en utfordring med å holde stabilt
elevantall gjennom de forskjellige terminer.
Den norske prosjektkoordinatoren avslutter
sitt arbeidsforhold i 2010 og overføring av
ansvarsforhold vil da også starte ved at Regionkontoret for utdanning skal ta over hele

2009 har vært et meget aktivt år for HIPO
og har nå 3 fulltidsansatte i tillegg til vår rådgiver på kontoret i Opuwo. I tillegg har de
12 deltids feltarbeidere. Gjennom vår koordinators nære kontakt med stab og styre og
gjennom seminarer og kurs har kompetansebygging blitt sterkt vektlagt. Systemer rundt
medlemsregister, regnskapsføring håndtering
av lønnsutbetalinger og styredokumenter er
etablert. HIPO rapporterer at de har blitt en
solid organisasjon men nøkkelpersonell på
plass, nødvendig utstyr er kjøpt inn og gode
rutiner etablert.

Izaia Tjiyendja (4) går i Ohajuua barnehage i regionen Kunene i Namibia. Foto: Kirsten B. Tschudi.

Kunene
Vårt prosjekt i Kunene dreier seg om å hjelpe
til å bygge opp HIPO som er en organisasjon
for urfolkene Himba, Zemba, Tjimba og Twa
nordvest i Namibia. Dens formål er å forbedre livskvaliteten til medlemmene.

HIPO har nå 1300 medlemmer og 68 landsbybaserte komiteer. Medlemsveksten har en
økning på over 100 % og viser at behovet for
en interesseorganisasjon for urfolket er sterkt
tilstede. Antall medlemsenheter har også økt
sterkt fra 42 i 2008. Utfordringen blir da selvfølgelig å opprettholde kontakt og forsyne
medlemmer med informasjon i fremtiden.
Elever ved Den/ui Primary School for sanbarn i regionen Otjozondjupa. Foto: Kirsten B. Tschudi
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Gjennom året har det vært holdt trening
for styret, medlemsenhetene etc og i tillegg

hadde man et årsmøte som samlet hele 300
delegater. Aktiviteter utenom har konsentrert
seg en god del mot bedre vannforsyninger i
lokale strøk, forbedring av tilgang på frø, bedring av veier etc. Nevnes må for eksempel at
et lokalt samfunn i nordlige delen av Kunene
ryddet en vei på 16 km. Et fantastisk dugnadsarbeid ble her gjort.
Videre har det vært kontakt med befolknin-

gen på andre siden av grensen i Angola og
formålet er nå å forsterke denne kommunikasjonen og etter hvert etablere egen avdeling
der. Dette arbeidet vil fortsette i 2010.

på dette.
Kostnader totalt i 2009: kr. 1 759 309
Totalt i prosjektperioden: kr. 5 798 181

Vedrørende mediaoppslag har HIPO en del å
gå på. Kontaktetablering med mediene og
viktige kanaler inn mot dem, må styrkes slik
at HIPO fremtrer som talerør for sitt folk.
Mye er gjort, men det trengs litt mer arbeid

Informasjons- og markedsarbeid
Namibiaforeningens har en
treårig rammeavtale med
Norad på informasjonsstøtte
som ligger til grunn for mye av
informasjonsarbeidet i 2009.
Nyhetsbrevet Kunnskap og
Vennskap utkommer fire ganger årlig og utgjør, sammen
med hjemmesiden, hovedplattformen.
Kunnskap og Vennskap
Nyhetsbrevet utkom med fire nummer i 2009.
Første nummer bestod av åtte sider, de av 12
og 16 sider. Nyhetsbrev 2-2010 var et temanummer om urfolk. Kunnskap og Vennskap
produseres i InDesign og trykkes på egen kopimaskin. Det sendes til alle medlemmer og
viktige samarbeidspartnere samt i elektronisk
versjon til andre interesserte. Alle studenter
som er på kurs i forkant av studieopphold i
Namibia får de siste utgavene av Kunnskap
og Vennskap utdelt.

Hjemmeside
Namibiaforeningen skiftet plattform og mal
på hjemmesiden sommeren 2009. Den består
av informasjon om organisasjonens historie og aktiviteter samt prosjektinformasjon.
Den oppdateres med nyheter fra andre organisasjoner og land i Sør med hovedfokus
på temaene urfolk og utdanning. I tillegg er
den en kanal for å formidle arrangementer i
Innlandet.

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/Sørarbeid. Det skal fungere som et sted hvor alle
med et engasjement for internasjonale spørsmål med fokus på land i Sør kan samles.

Carlos Herbozo i Internasjonalt INFOsenter i 2009 hvor han sammen med Brit Sneltvedt fremførte opprinnelser, et bildespill
fra Peru. Foto: Kirsten B. Tschudi

I 2009 hadde vi følgende arrangementer i Internasjonalt INFOsenter:

et treff.

•

I 2009 var 120 studenter i Namibia som en
del av sin utdanning ved en norsk høgskole.
Studentene var i praksis eller gjennomførte
feltarbeid og oppholdene varierte mellom
4-12 uker. Namibiaforeningen hadde i 2009
samarbeid med Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Gjøvik,
Høgskolen i Oslo, Høgskolen i Østfold og
Høgskolen i Sør-Trøndelag. Studentene
kommer fra ulike studieretninger som sykepleier, lærer, førskolelærer, sosialt arbeid, barnevern, sosionom og utviklingsstudier.

•
•
•
•
•
•

Øyeblikk fra sørlige Afrika med Håkon
Løkken og Birgit Andresen
Namibias arbeid for krigsveteranene
med representanter fra Namibias Ministry of Veteran Affairs
SMS – en ny vår for afrikanske språk
med Kristin Vold Lexander
Opprinnelser – et bildespill fra Peru
med Carlos Herbozo
Today’s winner, tomorrow’s loser? – A
story about Mongolian Pastoralists in
China on land issues med Hehe Zang
Entreprenørskap – erfaring fra Norge
og Namibia med Liv Engholm og Twapewa Mundjanimaen
Samling med Namibia i fokus i samarbeid med Elverum kommune og Hedmark fylkeskommune

•
I tillegg har SOS Barnebyer i Elverum arrangert medlemsmøter i Internasjonal INFOsenter og kvinnegruppa i Elverum har hatt
5
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Høgskolesamarbeidet

Alle studentene deltok før avreise på kurs
med Namibiaforeningen som omfatter Namibias historie, geografi og kultur, informasjon om Namibiaforeningen og praktiske og
etiske utfordringer de bør være forberedt på i
rollen som student i en annen kultur.
Gjestehuset i tilknytning til Namibiaforeningens kontor i Windhoek har gjennom flere

år betjent studenter og i 2009 har det nok en
gang gått med overskudd og hatt fullt hus
store deler av året.

Facebook
Namibiaforeningen har en egen side på Facebook hvor det legges ut bilder og informasjon
fra arbeidet vårt, informasjon om arrangement og små statusoppdateringer. Facebook
er et av de sosiale mediene som brukes av
mange og er en god kanal for å nå flere enn
medlemmene. Per 5. mai 2010 har Namibiaforeningen 130 tilhengere på facebook.

Skoleløpet
Skoleløpet er det som tidligere het Skoleløp
for Afrika og er et samarbeidsprosjekt med
bistandsorganisasjonen FORUT. Skoleløpet
er en solidaritetsaksjon for grunnskolen hvor
eleven løper så langt de klarer på en bestemt
tid og får penger for hver kilometer de løper
av egne sponsorer. I 2009 deltok 30 skoler
som til sammen samlet 731 475 kr. Av dette
fikk Namibiaforeningen 174 493 kr.
I forbindelse med Skoleløpet deltok informasjons- og markedsansvarlig på med informasjon og bilder i forkant av, og på aksjonsdagen på Frydenlund skole og Vestad skole i
Elverum.

Skills
Utdanning er nøkkelen til et bedre liv for
mange rundt om i verden. Dette vet studentene ved Høgskolen i Hedmark - derfor har
de sitt eget utviklingsprosjekt, Skills. Skills
skal vekke engasjement for Nord-Sør spørsmål blant studenter og ansatte, og bidra til
å styrke arbeidet med internasjonalisering

Rektor ved Windhoek Special School for Death and Blind, Nomza Kleinert og studentene Camilla Klausen, Nina Fløisand og
Tone Hedstrøm med elever fra praksisperioden i 2009.

ved Høgskolen i Hedmark. Skills aksjonen
i 2009 støttet utdanningsrelaterte prosjekter
i India og Namibia og hadde FORUT og
Namibiaforeningen som samarbeidspartnere.
Gjennom en egen hjemmeside og facebook
delte Namibiaforeningen sitt engasjement
for urfolks rettigheter med studentene ved å
fokusere på utdanningen av morsmålslærere
for sanfoket i Tsumkwe.

Årskalender
Namibiaforeningen produserte i 2009 en årskalender for 2010 med bilder av namibiske

kunstnere. Kalenderen ble solgt til medlemmer, samarbeidspartnere og gjennom Namibiabutikken.

Oppland fylkeskommune

Namibiaforeningen underskrev i 2009 en
3-årig samarbeidsavtale med Oppland fylkeskommune. Fylkeskom¬munens engasjement er knyttet opp mot urfolksprogrammet
i Otjozondjupa regionen i Na¬mibia og de
bidrar med 100.000 kr i året i de tre årene
avtalen gjelder. I første avtaleperiode vil fylkeskommunens engasjement være knyttet
til prosjekterer innen urfolksprogrammet i
Tsumkwe. I samar¬beidsavtalen forplikter
fylkeskommunen seg blant annet til å bidra
med kompetanse, sær¬lig innenfor miljø og
naturforvaltning samt demokratibygging, i
forhold til Namibiafore¬ningens partnere
i Otjozondjupa. Namibiaforeningens rolle
i samarbeidet vil i første omgang bli å fungere som mellom¬ledd når Otjozondjupa
og Oppland skal danne grunnlanget for et
samarbeid i tillegg til praktisk tilrettelegging,
kompetanse på Nord/Sør-samarbeid og rådgivning. Oppland fylkeskommune var på besøk hos Otjozondjupa regionen i november
2009 sammen med daglig leder Svein Ørsnes
og styremedlem Siri Austeng.

Hedmark fylkeskommune
Namibiaforeningen har hatt samarbeidsavtale
med Hedmark fylkeskommune i to perioder.
fylkeskommunen undertegnet i tillegg en intensjonsavtale med Erongo regionen i Namibia om samarbeid. Hedmark fylkeskommune
bidrar med 150.000 kr årlig til Namibiaforeningens prosjekt tradisjonskunnskap i skolen,
i de fem årene avtalen gjelder.
1. klasse fra Frydenlund skole i Elverum deltar i Skoleløpet 2009. Foto: Kirsten B. Tschudi.

6

Nøkkeltall fra regnskapet

Ansatte i Elverum
•
•
•
•

Daglig leder				
Økonomileder				
Informasjons- og markedsansvarlig		
Informasjons- og nettverkskoordinator		
(frem til 13. februar 2009)
•
Renholder				
					

Egenkapital
8 000 000
6 000 000
4 000 000

Svein Birger Ørsnes
Vidar Wie Østlie
Kirsten B. Tschudi
Birgit Andresen
Kari Halberg
Marit Myrvold		

2 000 000
2 005

2 006

2 007

2 008

Ansatte ved kontor/gjestehus i Windhoek		

2 009

•
•
•
•

Øvrige inntekter:2,02 mill.
(Tilskudd fra Norad: 6,03 mill.)

Kontorleder				
Vakt 				
Renholder 60%			
Gartner 40 %				

Panduleni Kandume
Tylves Lita
Thusneld Erastus
Benyamen Shilvanus

Prosjektkoordinatorer i Namibia

Gaver og innsamlinger (0,67
mill)

•
•
•
•

Aktiviteter (1,26 mill)
Finansinntekter (0,1 mill)

Urfolksprosjektet i Kunene			
Urfolksprosjektet i Tsumkwe		
Tradisjonsfag i skolen 			
Pedagogisk entreprenørskap		

Harald Ekker
Jenny Beate Møller
Kari Småge
David Groenewald

Kostnader
Adm. (12,1%)
Faglig oppfølging
(4,5%)
Øvrige aktiviteter
(83,4%)

Hagen ved gjestehuset i Windhoek. Foto: Vidar Wie Østlie

Medlemsoversikt
					

Enkeltmedlemsskap
Familiemedlemsskap
Organisasjonsmedlemsskap
Totalt antall medlemmer

2009
156
57
5
218

2008
167
55
6
228

7

7

2007
151
50
6
207

2006
135
53
8
196

2005
128
55
13
196

2004
126
56
10
192

2009 var nok et rekordår for Namibiabutikken
med et overskudd på kr. 305 714. Butikken
drives på frivillig basis og er åpen hver dag
unntatt søndag. Overskuddet fra Namibiabutikken går til Namibiaforeningens arbeid
og den største delen av salget er av bruktklær
som leveres inn av folk i lokalsamfunnet. Det
leveres daglig en mengde klær og sko og Namibiaforeningen vil benytte anledningen til å

takke alle som bidrar til at driften går med
overskudd.
Namibiabutikken har også en egen avdeling
for det selges varer produsert i Afrika, Asia
eller Sør-Amerika. I 2009 kom varene fra organisasjonen Fair Trade Norge og Namibia
hvor blant annet Penduka er leverandør. De
fleste varene er sertifisert fair trade, som betyr

at vi jobber for etisk og rettferdig handel basert på solidaritet, menneskeverd og konkurransedyktige prinsipper.
Namibiaforeningens vil rette en stor takk til
alle som gjennom året stiller opp og jobber
frivillig i Namibiabutikken! De gjør en fantastisk innsats!

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

Olav Osland, daglig leder		 Tlf 934 85 815 - olav@namibiaforeningen.no
Kirsten B. Tschudi, info- og markedsansvarlig		 Tlf 934 85 813 - kirsten@namibiaforeningen.no
Vidar Østlie, økonomiansvarlig		 Tlf 934 85 812 - vidar@namibiaforeningen.no

www.namibiaforeningen.no

«KUNNSKAP og vennskap»

