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«KUNNSKAP og vennskap»

Styrets arbeid i 2007

Styret har hatt seks møter i 2007. Viktige saker
har blant annet vært ny lønnsinnplassering for
foreningens ansatte, drøfting av foreningens hovedmålsetting, strategiplan og langtidsbudsjett,
og erfaringer og rapporter fra de ansattes reiser i
Namibia.
Namibiaforeningens økonomi viser også i 2007
stabilitet, og regnskapet har et bedre resultat enn
det vi budsjetterte med for 2007 og i forhold til
regnskapet fra 2006. NORAD-støtten til foreningens arbeid er på samme nivå som tidligere år, og
sammen med bidrag fra Hedmark Fylkeskommune,
Elverum videregående skole, Skoleløp for Afrika,

Styret
			
Leder			
Nestleder 		
Styremedlem		
Styremedlem		
Varamedlem		
Varamedlem		
Ansattes representant

De fire hovedprosjektene har vært regelmessig
oppe til drøfting i styret. Det tragiske dødsfallet til

Fra årsmøtet 15.06.07
Petter Lexander
Hallvard Holøyen
Harald Smedstad
Anne Kristin Kjernlie
Kristin Stevik
Kirsten Bjerkestrand
Birgit Andresen
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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$ = 0,65 NOK (mai 08)
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ELVERUM

m a g i s k e

I 2007 var en delegasjon fra Namibiaforeningen
på reise over grensa til Angola for å vurdere mulighetene for å starte mobil skole for himbaer på
den andre siden av Kunene-elva etter modell fra
Ondao-skolen i Namibia.

inntektsmuligheter, ytterligere effektivisering og
reduksjoner av kostnader for Namibiaforeningen.
Styret har tatt initiativ til at interesserte kan bli
faste givere ved at et beløp trekkes automatisk
hver måned fra givers konto. Økonomisk status
kan betraktes som tilfredsstillende.

Fra årsmøtet 15.06.06		
Petter Lexander		
Hallvard Holøyen		
Harald Smedstad		
Anne Kristin Kjernlie		
Heidi Harviken		
Kristin Stevik		
Birgit Andresen		

Styreform:		
Hovedstad:		
Areal:			
			
Folketall:			
Befolkningstilvekst:
Forventet levealder:
Offisielt språk:		
Landskap:		
			
Klima:			
			
Valuta:			
			

vår medarbeider Marianne von der Lippe var også
med på å prege fjoråret for de ansatte og styret.

inntekter fra Namibiabutikken og Namas-huset i
Windhoek, m.fl., har vårt årlige underskudd blitt
redusert i forhold til de senere årene. Styret har
også i 2007 brukt tid på å drøfte nye
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Informasjons- og nettverksarbeid
Informasjonsavtale med Norad
2007 er det første året, av fire, med den nye informasjonsavtalen mellom oss og Norad.
Den gir oss nytt handlingsrom og nye utfordringer. Avtalen gjelder ikke spesifikk informasjon om Namibia,
men om nord/sør arbeid generelt, og vi har definert
hvert kjerneområde på informasjonssiden som Hedmark og Oppland. Som et konkret resultat av dette
langsiktige arbeidet, ansatte vi en prosjektkoordinator høsten 2007 som skal arbeide med
”Ung makt” konferanse neste år.

Fredskorpset.
Samarbeidsprosjektet med National Institute for Educational Development (NIED) og Høgskolen i Hedmark
(HH) som startet i januar 2005, ble avsluttet i april
2007. Dermed er også Namibiaforeningens utvekslingssamarbeid med Fredskorpset avsluttet.

*Entreprenørskap som bistandsprosjekt, v/Petter Lexander, styreleder i Namibiaforeningen og med i prosjektgruppe for entreprenørskapsprosjekt, samarbeid
mellom Høgskolen i Hedmark og Namibiaforeningen.
·*Paulo Freires frigjøringspedagogikk, v/Virginia Griffiths, rektor ved Voksenopplæringa i Elverum
*Utviklingen i Namibia de siste ti årene, v/Henning
Melber, direktør ved Dag Hammarskjöld Foundation i
Uppsala.
*”Ut i verden” med Jens A. Riisnæs, ”reisende”, forfatter og kåsør.
*Burma med Lars Aresvik,
*TLSP (Traditional Life Skills Programme), v/representanter for foreningens prosjekt i Namibia

på senteret, og ei gruppe somaliske kvinner møtes her
en gang i uka med en lokal diakon.
*Kurs for studenter som skal til Namibia.

Nord/Sør Forum Innlandet
Det ble holdt tre foredragskvelder i 2007.
·”Når blir turisme uetisk?” v/Jens A. Riisnæs
”Humanitær og militær bistand i konfliktområder, er
det forenlig?” v/Raymond Johansen
·
”Resource conflicts – experiences from the campaign
against water privatisation in Karnataka, India.”
v/Dr. Kshithij Urs.

*Rotarymøte og åpent møte i Folkeakademiet.

Internasjonalt INFO-senter.

*Elverums avdeling av SOS barnebyer har sine møter

2007 var et aktivt år med en rekke foredrag og aktiviteter.
*Tibet, først lysbildefortelling fra ei reise v/Håkon Løken og Birgit Andresen, deretter foredrag av lederen
for Den norske Tibetkomiteen, Chungdak Koren.
·Religioner/Livssyn:
* Islam, v/Mustafa Pourbayat, spesialkonsulent i
Hedmark Fylkeskommune
* Den ortodokse kirke, v/Thomas Arentzen, teologisk
fakultet, UiO
*Buddhismen, v/Peter Koren, Det tibetanske buddhistsmfunnet i Norge.
* Katolisismen, v/Carmen Andersen, den katolske
kirka i Hamar
* Humanetisme, et krevende livssyn, v/Kaja Melsom, rådgiver i Humanetisk Forbund
* Samisk kultur og religion i et urfolksperspektiv, v/
May-Lisbeth Myrhaug, agister i samisk religionshistorie.
*Vannsituasjonen i Kenya (Kirkens Nødhjelp og Elverum menighet),
*Livet etter Tsunamien – Inntrykk fra Aceh-provinsen
v/Gry Handberg, Internasjonal koordinator for helseog idrettsfag, Høgskolen i Hedmark.
*SCORE/NIF Besøk av direktør Stefan Howells fra
SCORE og avdelingsleder i NIF, Bjørn Omar Evju som
snakket om idretts- og utvekslingssamarbeidet i
Fredskorpset Ung. Dette var i forkant av Namibiaforeningens årsmøte.

En imponert Birgit Andresen tar i mot sjekk på over 48.000,- fra elever på Handstad skole i forbindelse med
årets Skoleløp for Afrika. Foto:Østlendingen

Skoleløp for Afrika!

Dette året innledet FORUT og Namibiaforeningen et
samarbeid om en aksjon vi kalte Skoleløp for Afrika. I
alt deltok 8 skoler fra Oppland og Hedmark, og resultatet var overveldende; i overkant av 300.000 kroner
hvorav vi fikk 150.000.

Forsidefoto:
Marianne von der Lippe
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Høgskolesamarbeidet.
Vi samarbeider fortsatt med høgskolene i Oslo
(som sender rundt halvparten av alle studentene),
Lillehammer, Gjøvik, Volda og Hedmark.
Vårsemesteret var til sammen 66 studenter på
praksis eller feltarbeid i Namibia, og om høsten var
det 44. I alt ble dette 110 studenter – ny rekord!
I løpet av høsten var vi også i kontakt med høgskolene i Akershus, Østfold og Sør-Trøndelag.

Vennebygruppa

Turistreise

For tredje gang kom et namibisk guttefotballag til
Norge for å delta i Norway Cup. Denne gangen kom
de fra kystbyen Swakopmund. Laget var gjester i Elverum uka før NC.

Informasjons-og nettverkskoordinator gjennomførte
to ukers rundreise for norske turister i Namibia i samarbeid med Bennett Reisebyrå i Elverum. Underveis
på reisa ble det holdt kortere og lengre foredrag om
en rekke temaer vedr namibisk historie, kultur, næringsliv, folk og sosiale forhold. Som etter andre slike
reiser, ble flere av deltakerne medlem av Namibiaforeningen.

Nyhetsbrevet
kom som vanlig ut fire ganger. I løpet av dette året
frisket vi opp innholdet med fargebilder, og fra og
med nr 4 fikk vi ny layout. Programmet InDesign brukes, og vi har kjøpt opplæring hos Magiske Elverum.
Nyhetsbrevet kan fortsatt trykkes i ønsket antall eksemplarer på egen kopimaskin etter behov. Bernt H.
Lund avsluttet sine faste betraktninger i årets siste
nyhetsbrev

Hjemmesida
ble oppdatert så ofte det lot seg gjøre og inneholdt
etter hvert mye stoff som ikke hadde direkte med Namibia eller Namibiaforeningen å gjøre ut fra et ønske
om å nå videre ut. En del av stoffet ble sakset fra
andre kilder, både norske, namibiske og andre; en del
var direkte knyttet til aktiviteter i forbindelse med Namibiaforeningen.

Utenrikskomiteens besøk i Namibia
Vi har de siste årene drevet et aktivt arbeid overfor
politikere i kommune, fylkeskommune og på riksplan.
Det er av stor betydning å informere om det brede
samarbeidet som er mellom Namibia og Norge på
mange plan. Utenrikskomiteen prioriterte Namibia på
sin reise til Afrika i september. Det er et tegn på at vi,
sammen med andre, når fram med informasjonen.
I forkant av besøket var Namibiaforeningen invitert til
å orientere komiteen om foreningen og om vårt syn på
ulike sider ved utviklingen i Namibia. Vi kan også vise
til Trettebergstuens artikkel ”Hello, I love Elverum!” i
nyhetsbrev nr 4 –07, en artikkel som var publisert i
både Hamar Arbeiderblad og Østlendingen.

Kalender
ble produsert i 2007 med samme mal som det foregående årene, men denne gangen med naturbilder fra
ulike deler av Namibia.
Norsk sykepleiestudent i paksis i Namibia.
Foto: Elizabeth Odberg

Kontoret og gjestehuset i Windhoek
Kontoret og gjestehuset er viktige portaler for nordmenn i
Namibia og namibiere som skal
til Norge. For prosjektene er det
nyttig med et tilgjengelig kontor
i hovedstaden da alle prosjektene har behov for å forholde
seg til sentrale myndigheter eller organisasjoner. Det er også
mye møteaktivitet som legges
til kontoret, og jevnlig arrangerer vi eller partnere kurs der for
medarbeidere eller andre.
Det er et ekstra pluss at driften
også bidrar økonomisk: Kr 79
626 i netto inntekt i 2007.

Fra bakhagen på gjestehuset i Windhoek Foto: Vidar Wie Østlie
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Prosjektgjennomgang 2007
2007 var det andre året av vår treårige samarbeidsavtale med Norad. Denne avtalen omfatter to programmer:

Urfolksprogrammet
·
·

Tilrettelegging av utdanningstilbud for
san-folket i Tsumkwe
Urfolksprosjektet i Kunene

Praktiske fag i skolen

·
·

Pedagogisk entreprenørskap
Tradisjonelle kunnskapsfag i skolen

Programmene er forankret i en avtale med det namibiske utdanningsdepartementet, som er vår hovedpartner i alle prosjektene. Prosjekter innen utdanningssektoren har utgjort hovedtyngden. Den nære
kontakten med utdanningsdepartementet er viktig

Urfolksprogrammet
Overordnet målsetting for urfolksprogrammet er å
styrke mulighetene for urfolk i Kunene (himba, zemba
og tjimba-folkene) og san-folket i Tsumkwe til å ivareta sine interesser i det moderne Namibia.
13. september 2007 vedtok FNs generalforsamling etter mer enn 20 års arbeid - en erklæring om urfolks
rettigheter. Der slås det fast at urfolk har rettigheter
ikke bare som enkeltindivider, men som folk. De har
bl.a. rett til landområder og ressurser i sine bosettingsområder. Erklæringen legger føringer for det videre arbeidet med å få slutt på marginalisering og
diskriminering av urfolk - og vi håper at informasjon
om og diskusjon rundt dette dokumentet vil bidra
positivt også for disse folkegruppenes rettigheter i
Namibia. Men et springende punkt er: Hvem er egentlig urfolk ?

Tsumkwe
Namibiske myndigheter har erkjent behovet for flere
lærere som kan gi morsmålsundervisning. For å imø-

for å sikre langsiktig bærekraft. Dette ser vi bl.a. i
forbindelse med Ondao-skolen hvor vårt bidrag nå er
et lite beløp til vedlikehold, mens alle utgifter ellers
bæres av den namibiske stat. Vi har lagt vekt på at
prosjektene skal være knyttet til satsningsområder
innenfor namibisk nasjonal utdanningspolitikk.
I alle prosjektene deltar vi i lokale styringsgrupper.
Disse har ansvar for å utvikle innholdet i programmene og sikre at de planlagte målsettingene blir
oppnådd. Årlig inviterer det namibiske utdanningsdepartementet til en samling hvor de fire prosjektene
gjennomgås, og der det blir diskutert nye satsningsområder og videreutvikling av programmene.
Våre fire prosjektkoordinatorer er ansvarlig for den
daglige framdriften og gjennomføringen av tiltak beskrevet i prosjektplaner, budsjetter og vedtak fra stytekomme dette behovet har det blitt utarbeidet en
spesiell utdanningsmodell som innebærer at ukvalifiserte ungdommer som behersker Ju/’hoansi og/eller
!Kung har fått mulighet til å være lærere i skoler i
Tsumkwe-distriktet. Det har også blitt åpnet for at
noen av disse får delta i en desentralisert lærerutdanning sponset av prosjektet. For å legge best mulig til
rette for deres deltakelse i dette programmet og bistå
i forhold til kvalitetssikring av utdanningstilbudet
rekrutterte vi en ny prosjektmedarbeider med dette
som ansvarsområde.
I Tsumkwe er det en pågående diskusjon om å etablere permanente småbruk basert på storfehold
innenfor grensene til en av de ”allmenningene” ( N=a
Jaqna conservancy) som !Kung samfunnet i Tsumkwe
vest har fått etablert. Det er stor lokal motstand mot
prosjektet, men myndighetene er svært bestemt på å
gjennomføre dette som en del av sin jordfordelingspolitikk. En av våre partnere, Legal Assistance Centre,
arbeider med saken på vegne av san-folket, og vil
spesielt vurdere hvordan informasjonsflyten og mulighetene for deltakelse i beslutningsprosessen har
vært og er.

ringsgruppene. I tillegg bidrar vårt kontor i Windhoek
med noe praktisk oppfølging. Ansvaret for den faglige
oppfølgingen ligger hos administrasjonen i Elverum.
Vi ser at det er gode muligheter til å arbeide på tvers
av programmene. I Karas-regionen er de fleste foreldrelærerne som er knyttet til Tradisjonelle kunnskapsfag i skolen, namaer. Denne folkegruppa finner vi
også i Sør-Afrika hvor de er regnet som et av landets
urfolk. Mye tradisjonell kunnskap og språkkunnskap
er mer levende i Namibia enn i Sør-Afrika, derfor er
samarbeid på tvers av landegrensene etablert.
Arbeidet med å kunne nyttiggjøre seg lokal kunnskap
og lokale ressurser er et sentralt element også i Pedagogisk entreprenørskap; en tettere samhandling
mellom programmene også på dette feltet er derfor
etterspurt og vil være positivt.

Namibiaforeningen og fire representanter fra sanprosjektet i Tsumkwe var i april med på den første
san-konferanse i Angola. De bidro med sine erfaringer
med organisering av egne ressurser og kontakt med
myndighetene.
Kostnader totalt i 2007: kr. 1 871 791
Totalt i prosjektperioden: kr. 8 363 129

Kunene
I forbindelse med aktivitetene i Kunene er det opprettet en egen organisasjon, Hizetjitwa Indigenoues
Peoples Organisation (HIPO), for å ivareta sosiale
og kulturelle rettigheter for urfolk.Vi har støttet dette
viktige arbeidet økonomisk, samt bidratt til nettverksbygging i forhold til internasjonale urfolk-organisasjoner. Dessuten har vi i 2007 brukt midler for å sikre
elever fra Ondao-skolen tilgang til andre skoler ved å
dekke skolepenger og nødvendig utstyr.
Mange av lærerne i Kunene har ikke fullført lærerutdanningen sin og er avhengig av oppfølging og rådgivning. Derfor har vi i 2007 gjennom vår prosjektkoordinator nedlagt mye arbeid i kursing av lærere og
veiledning i klasseromsituasjonen.
Kostnader totalt i 2007: kr. 1 250 689		
Totalt i prosjektperioden: kr. 2 554 231

Forundersøkelse i Angola

Foreningen har arbeidet videre med å konkretisere
mulighetene for å utvide arbeidet med urfolk til Angola. Det er de tette båndene på tvers av grensen i
Kunene som har foranlediget dette. En rapport fra et
team med norske og namibiske deltakere anbefaler
oss å utrede dette nærmere for å se om det er mulig å
få det etablert som et sør/sør-prosjekt mellom Namibia og Angola med foreningen som faglig ressurs og
mulig finansieringskilde.
Fra bibliotektet på Community Development and learning Centre i Tsumkwe: Noen elever arbeider med å
dokumentere tradisjonelle eventyr fra området. Eventyrene skrives ned på engelsk. Kilden er innleste opptak
på lokalspråk. Foto: Vidar Wie Østlie
5
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Kostnader totalt i 2007: kr. 141 402		
Totalt i prosjektperioden: kr. 141 402

Praktiske fag i skolen

Tradisjonelle kunnskapsfag
i skolen.

Hovedmålsettingen for dette programmet er :

Sju skoler i Erongoregionen har blitt godt inkludert
i prosjektet i år. Foreldrelærere fra Erongo var med
på et praktisk rettet seminar i Keetmanshoop, og fikk
innsikt i hvordan prosjektet drives, hva slags fagområder som dekkes, og hvordan den praktiske tilretteleggingen organiseres og utføres.

Etablere pedagogisk entreprenørskap som
eget fag i ungdomsskolen, med vekt på personlig
utvikling og kunnskap om etablering av egen
bedrift.
Bruke prosjektet ”Tradisjonelle kunnskapsfag
i skolen” som et middel for å rette fokus
mot håndverkstradisjoner (lærarbeid, jordbruk, plantemedisin, søm). Formidle kjennskap til forskjellige skikker og ritualer, og gi
denne kunnskapen videre til ungdommer.

I september var en delegasjon fra Karas på besøk i
Norge. Utgangspunktet var å presentere prosjektet og
erfaringene for norske miljøer og å hente inspirasjon
og kunnskap som kan brukes i Namibia.
Husflidslag, fylkeskommune, museer og forskjellige
håndverkere fortjener en stor takk for de erfaringene
og kunnskapene de formidlet.
Prosjektet har gjennomført flere aktiviteter for å sikre
kunnskap om lokale tradisjoner. De vel hundre foreldrelærerne gjør et imponerende arbeid med å formidle

dette til den yngre generasjon. Det er snakk om frivillig innsats fra en gruppe som i utgangspunktet ofte
har mer enn nok med å skaffe til veie det som trengs
i dagliglivet. Det lokale engasjementet og eierskapet
viser at prosjektet prioriteres.
Kostnader totalt i 2007: kr. 840 780		
Totalt i prosjektperioden: kr. 1 414 567

Avslutningen på arbeidsåret ble preget av den
triste beskjeden om Marianne von der Lippes
brå bortgang. Hennes innsats i prosjektet og
kontakt med alle involverte var uvurderlig.
Takk for alle vennlige ord og den omsorgen
som også ble Namibiaforeningen til del i den
tunge tiden.

Pedagogisk entreprenørskap
Vi har lagt bak oss et hektisk år i dette prosjektet. Det
har vært mye planlegging med tanke på
at i januar 2008 starter ca 50 000 elever med det nye
faget. Kursing av lærere har stått sentralt.
Opplæring av mer enn 500 lærere fordelt på 13 regioner ble organisert. Seminar for 50 kursledere ble
gjennomført i februar. Kjøp og distribusjon av lærebøker og håndbøker for lærere krevde sitt, ikke
minst var det vanskelig å få finansieringen på plass.
Namibiske myndigheter har imidlertid vært fleksible
og innsatsvillige for å skaffe de nødvendige midlene.
Informasjonsarbeidet som må gjennomføres for å forankre et nytt fag, er formidabelt. Det skal arbeides
i forhold til skoleledelse, lærere, foreldre og ikke minst
elever. Samtidig som det har blitt fokusert på det nye
faget, er temaet entreprenørskap også introdusert
tverrfaglig i femte, sjette og sjuende klasse.
Prosjektet i Namibia og måten det er gjennomført på,
har vakt internasjonal interesse.
Prosjektkoordinator og direktøren for fagplanavdelingen i utdanningsdepartementet i Namibia
presenterte prosjektet i et ekspertmøte for entreprenørskap i videregående skole i Wien og fikk
svært positive tilbakemeldinger.
I samarbeid med den faglige kompetansen fra Høgskolen i Hedmark har pilotskolene fått tett og nær
oppfølging gjennom hele året. Det har blitt arbeidet
med studieplaner for lærerutdanninga, og det er
oppmuntrende å se hvordan enkeltlærere griper anledningen til ikke bare å få innsikt i et nytt fagområde
og en ny pedagogikk, men også at de nyttiggjør seg
disse kunnskapene i andre fag.
Kostnader totalt i 2007: kr. 1 006 805		
Totalt i prosjektperioden: kr. 1 996 996

Marianne von der Lippe viser fram noen av produktene fra prosjektet Tradisjonelle kunnskapsfag i skolen
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Ansatte:

Nøkkeltall fra regnskapet:

I Norge:

Egenkapital

Daglig leder				
Økonomileder				
Informasjons– og nettverkskoordinator 75%		
”Ung Makt” -koordinator 30% 			
					
Rengjøring 20 %				
Ekstrahjelp				

8 000 000
6 000 000
4 000 000

Svein Ørsnes
Vidar Wie Østlie
Birgit Andresen
Elise Murbræck
(fra oktober)
Kari og Jens Halberg
Frode Storm Mo

2 000 000
2 003 2 004

2 005 2 006 2 007

I Namibia
Kontor/gjestehus i Windhoek		
Kontorleder				
Vaskehjelp 50%				
Gartner 30 %				
Nattevakt					

Egengenererte inntekter (Totalt
983.000)
Div Norge (699.000)

Panduleni Kandume		
Thusneld Erastus		
Benyamen Shilvanus		
Polycarp Shandjanale		

Prosjektansatte
Prosjektkoordinator, urfolksprosjektet i Kunene
Prosjektkoordinator, san-prosjektet i Tsumkwe
Prosjektkoordinator, tradisjonsfag i skolen 60%
					
Prosjektkoordinator, tradisjonsfag i skolen 		
Prosjektkoordinator, pedagogisk entreprenørskap

Butikken (204.000)
Windhoek (80.000)

Samuel Sanders III jr
Trine Strøm Larsen
Marianne von der Lippe
(permisjon fra mars)
Ernst Jash (fra februar)
David Groenewald

FK-ansatte knyttet til NIED			
FK-deltaker				
FK-deltaker				
					
FK-deltaker				

Kostnader
Adm. (11,4%)

Anita Holm (til mars)
Mari Hernes Christiansen
(til mars)
Fritz David (til mai)

Faglig (5,5%)
Aktiviteter (83,2%)

Medlemsoversikt
				

Enkeltmedlemskap		
Familiemedlemskap		
Organisasjonsmedlemskap
Totalt antall medlemskap

2007		
151
50
6
207

2006		
135 		
53 		
8 		
196 		

7

2005		
128		
55		
13		
196		

7

2004		
126		
56		
10		
192		

2003
111
48
12
171

N a m ib ia b u t ikken
Namibiabutikken har levert et svært godt resultat for 2007: Kr 204 410 i
overskudd. Det er salget av brukte klær som skaper det gode resultatet. Vi
er stor takk skyldig til alle i nærområdet som gir klær til oss. Takk også til
de som arbeider i butikken. Et forsiktig overslag viser at det utføres 4000
dugnadstimer hvert år. Det at butikken er åpen hver dag, gjør også at det Internasjonale Informasjonssenteret er tilgjengelig for alle seks dager i uka.

Inga Eggen ekspederer en kunde i Namibiabutikken.

Glimt fra butikken...

Mange bekker små gir ei stor å... Medlem?
Det er nå lagt til rette for at du kan bli fast giver til
Namibiaforeningen. Ta kontakt og vi kan sende deg
skjema for Avtalegiro, eller du kan laste det ned fra
vår hjemmeside. Du velger selv beløpets størrelse,
og blir trukket dette beløpet fra din konto en gang i
måneden. Hvis årlig sum overstiger 500 kroner, gir

www.namibiaforeningen.no

hele beløpet grunnlag for skattefradrag for giveren.
Filosofien bak tiltaket er enkel. Mange små beløp blir
til sammen et stort beløp. Hvis for eksempel 100 personer gir 50 kroner hver i måneden, vil det gi 60.000
kroner til Namibiaforeningens arbeid i løpet av ett år.

Har du lyst til å bli medlem i Namibiaforeningen? Hvis du leser dette og ikke er medlem
i Namibiaforeningen fra før, så kan du melde
deg inn ved å kontakte oss (se nedenfor). Vi
trenger da navn og postadresse.

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
Birgit Andresen, info- og nettverkskoordinator
Vidar Østlie, økonomiansvarlig

Tlf 934 85 814 - svein@namibiaforeningen.no
Tlf 934 85 813 - birgit@namibiaforeningen.no
Tlf 934 85 812 - vidar@namibiaforeningen.no
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