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Namibia er et land i det sørlige Afrika, og grenser til Angola, 
Zambia, Botswana og Sør-Afrika. Landet har en lang og 
ugjestmild kyst til Sør-Atlanteren.

Styreform: Republikk
Hovedstad: Windoek
Folketall: ca 2 millioner
Areal: 825 418 km2 (ca 2,5 x Norge)
Off. språk: Engelsk
Valuta: Namibiske dollar (1 N$ = ca 0,8 NOK i mai 2011)

Styrets arbeid 2010

Fra årsmøtet 18.06.2009  
Leder  Petter Lexander
Nestleder          Hallvard Holøyen
Styremedlem Harald Smedstad
Styremedlem Siri Austeng
Varamedlem          Hanna Shigwedha
Varamedlem          Therese H. Sandøy
Ansattes representant    Kirsten B. Tschudi

30 år går fort også for en liten organisa-
sjon. I 2010 viste Namibiaforeningen at 
den var en oppegående og livskraftig or-
ganisasjon med tydelige prosjekter.  30 års 
jubileet stod i fokus i styrets arbeid våren 
2010. Det ble et vellykket jubileumsar-
rangement med mange gjester og faglige 
innlegg holdt på Elverum folkehøgskole 
i juni. I Namibia hadde vi en fin marke-
ring for venner og bekjente på kontoret 21. 
mars. Vi hadde også en markering for Sam 
Nujoma som begge parter var like glade 
for tror vi. 

Samarbeidet med Elverum kommune var 
i 2010 sterkere enn på lenge og dialogen 
med Norad var tydelig og god. Vi arbeidet 
også fram ennå bedre dialog og arbeidsru-
tiner med våre uteansatte.

Det ble avholdt fem styremøter og ett sty-
reseminar. I alt ble 37 saker behandlet og 
vi arbeidet godt med alle ordinære saker. 

Våre tre ansatte på kontoret i Elverum 
hadde flere oppfølgingsreiser til Namibia. 
Daglig leder var også i Angola. Nestleder 
i styret hadde et eget reiseopplegg hvor 
sanprosjektet og entreprenørskap må nev-
nes spesielt. Han og daglig leder avsluttet 
befaringen sammen. 

Informasjonsstrategien ble det arbeidet godt 
og bevisst med. Vi inviterte årsmøtet i juni 
til en diskusjon om hvilken veg vi skulle sta-
ke ut for foreningen. Årsmøtet ønsket at vi 
skulle arbeide videre med det vi var gode på, 
de prosjektene vi har, men også åpne videre 
for Angola som tidligere vedtatt. Evaluerin-
gen av sanprosjektet var en av de store sakene 
senhøstes og det ble lagt ned mye arbeid fra 
daglig leder og styrets side.

2010 har vært et spesielt år. Ny daglig leder 
ble tilsatt i januar, vi hadde 30-års jubileum, 
to nye styremedlemmer og ny styreleder ble 
valgt i juni. Nettopp diskusjonen om hva 
Namibiaforeningen skal være har gitt gode 
diskusjoner i styret om plandokumentene 
våre, et arbeid som fortsettes og konkretiseres 
i 2011. 

Høsten var krevende. Økonomileder i halv 
permisjon, informasjonsleder med sykemel-
ding og hjemmekontor i et par måneder og 
styreleder med sykemelding som gjorde at 
styrets nestleder måtte tre inn i mange møter. 
Det ble gjort på en særs god måte.

Samarbeidet med vertskommunen var ster-
kere enn på lenge. Elverum kommune brukte 
internasjonalt informasjonssenter til flere 
av sine internasjonale møter, noe vi synes 

er svært bra. Vi er glade for det tydelige 
samarbeidet som er under utvikling. Ny-
hetsbrevene våre har fått en form som sty-
ret er svært glad for. Prosjektene våre blir 
fulgt opp og informert om på en tydelig 
og fin måte. Styret er svært fornøyd med 
det arbeidet og den entusiasmen som leg-
ges ned her. 

Jubileum er noe spesielt, mange minner og 
historier dukker fram og vi håper den gle-
den mange viste for Namibiaforeningen 
kan bli videreført i vårt videre arbeid. 

Høydepunktet i høst var Elverum Bar-
nemusikkteaters bidrag til Namibiafore-
ningens 30-års jubileum. Premieren i 
november var en stor begivenhet. Stykket, 
Ildbarna og den store strutsekrigen, med 
fokus på barn og unge, miljø og kvinner, 
ved bestemor Karen, var en oppsumme-
ring av våre fokusområder. En stor gave 
til Namibiaforeningen. Det nytter å gjøre 
noe! Det nytter å engasjere seg!

Siri Austeng,
Styreleder

Styret

Fra årsmøtet 04.06.2010
Leder  Siri Austeng
Nestleder  Hallvard Holøyen
Styremedlem Harald Smedstad
Styremedlem  Toril Brekke
Varamedlem  Therese H. Sandøy
Varamedlem        Jenny Beate Møller
Ansattes representant     Kirsten B. Tschudi

Forsidefoto: Kirsten B. Tschudi
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Pedagogisk entreprenørskap
Pedagogisk entreprenørskap har i 2010 vært 
inne i en overgangsfase etter at Universitet i 
Namibia (UNAM) litt forsinket overtok sty-
ringen av lærerskolene fra National Institute 
of Education (NIED) i april. I forbindelse 
med dette ble planlagte kurs lagt på is, men 
etter diskusjoner og formelle møter, har pro-
sjektet fortsatt opplæringen av lærerstudenter 
i entreprenørskap, nå under UNAM.   

623 nye lærere har gjennomført kurs gjen-
nom prosjektet, lærerveiledning for kunn-
skapsvurderinger av studentene ble produsert 
og to tusen kopier av denne klar for distribu-
sjon til skolene. Tekstbøker i entreprenørskap 
for 10. klasse er nå distribuert til alle skoler i 
landet. Rådgiverne i faget, posisjoner som ble 
etablert i 2009, har bidratt til at kommuni-
kasjonen mellom koordinator og skolene har 
forbedret seg og oppdatering av materiell og 
tekstbøker går hurtigere. Workshops innen 

kapasitetsbygging ble holdt to ganger i lø-
pet av året med totalt 30 lærere. De tok for 
seg innføring av faget og utvikling på lengre 
sikt hvor tema var blant annet kvinners rolle i 
forretningslivet og bedriftenes påvirkning på 
klimaet i nærområdet.

Hovedmøte mellom Namibiaforeningen og 
UNAM vedrørende overgangen av ansvaret 
for lærerutdanningen fra NIED til UNAM 
ble avholdt. Overgangen og fremtiden ble 
diskutert og en avtale ligger klar for signe-
ring. UNAM ønsker fortsatt bistand med 
opplæring av studentene i entreprenørskap 
da faget skal inn i læreplanene som en del av 
pensum. 

Utkast til et nytt prosjekt som skal lette over-
gangen fra skole til arbeidslivet, ”Bridge” ble 
i 2010 omformet til Education and Private 
Partnership in Entrepreneurship (EPPE). 

EPPE er registrert som en stiftelse i Namibia 
og vil i 2011 forberede et nytt prosjekt der 
pilaren er et samarbeid mellom private aktø-
rer og offentlige institusjoner/skoler som skal 
utvikle områder som kan virkeliggjøre drøm-
men til mange grupper og der vanskeligstilte 
kan få mulighet til å utvikle sine talenter 
innen entreprenørskap.  Namibiaforeningen 
vil være representert i styret de første årene 
og det skal utarbeides en skriftlig avtale mel-
lom partene.

Høgskolen i Hedmark har som i tidligere år 
bidratt med råd og innspill vedrørende utvik-
ling av prosjektene og har også forberedt en 
felttur til Namibia i 2011.       

Kostnader totalt i 2010: 840.138 kroner
Totalt i prosjektperioden: 4.975.469 kroner

Tradisjonsfag i skolen
Tradisjonsfag i skolen har i 2010 hatt en 
overgangsfase som vil fortsette i 2011. Sam-
arbeidet med Karasregionen, den først regio-
nen som startet prosjektet, er nå avsluttet. De 
hadde i 2010 24 skoler og 100 involverte for-
eldrelærere og vil fortsatt få noe oppfølging 
slik at overgangen ikke blir for brå. 

En konferanse der rektorer og foreldrelærere 
var samlet ble en inspirerende seanse med ut-
veksling av erfaringer som grobunn for fort-
satt god virksomhet i programmet i lang tid 
fremover. Produksjonen av en dvd med his-
torier fra namafolket på lokalspråket ble også 
ferdig og klar for lansering. Den er ment å 
kunne brukes i både skolefag og andre anled-
ninger, og kan være til inspirasjon og nytte for 
den yngre generasjon som vokser opp. Dette 
bidrar i sammen med de andre tradisjons-
fagene til å skape interesse og stolthet over 

egen kulturbakgrunn. Produksjonen kan også 
bli en mal for eksport til andre etniske grup-
per i både Namibia og andre land.   

Erongoregionen har vært meget aktiv dette 
året med 8 nye skoler i programmet og er 
oppe i totalt 21 skoler. Tre seminarer for for-
eldrelærere ble avholdt med til sammen 104 
deltakere i tillegg til de vanlige styremøtene 
og operasjonelle møtene som avholdes gjen-
nom året.

Erongo med sine foreldrelærere er også invol-
vert i et årlig julemarked i Swakopmund der 
forskjellige aktører stiller ut sine produkter 
for salg. I 2010 tok foreldrelærerne fra Tradi-
sjonsfag i skolen 2. plass i en kåring på jule-
markedet. Programmet er kommet for å bli i 
Erongoregionen takket være regionkontorets 
ledelse som ser betydningen av programmet 

linket til det offisielle skolesystemet.    

I det hele tatt var det rundt 1000 barn totalt 
sett som var involvert i prosjektet i 2010 og 
det som er interessant er at også myndighete-
ne har meldt sin interesse for prosjektet, noe 
som kan gjøre det meget spennende i 2011. 
En annen avgjørende sak er at i begge re-
gionene er det regionkontoret med sine kon-
taktpersoner som innkaller til møter og styrer 
dem, noe som gjør eierforholdet til prosjektet 
solid. Koordinator har fungert mer som en 
rådgiver, som også har vært intensjonen.  

Kostnader totalt i 2010: 1.280.753 kroner
Totalt i prosjektperioden: 4.864 .963 kroner

Tradisjonelle kjeder laget ved Brandberg Primary School.
Foto: Kirsten Bjerkestrand Tschudi

Foreldrelærere ved Omatjete Primaary School. 
Foto: Kirsten Bjerkestrand Tschudi

Mercia ved Okombahe Primary School viser frem utstyret 
hun bruker til å lage kjeder. Foto: Kirsten B. Tschudi
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Urfolksprogrammet
Otjozondjupa region 
I Tsumkwe og Mangetti, nordøst i regionen 
driver vi San Education Project, som har som 
hovedmål å styrke utdanningsnivået blant 
grupper av befolkningen. Prosjektet har i ut-
gangspunktet også satt seg mål med å styrke 
sanfolkets rettigheter gjennom utdanning. 

Utdanning
Hoveddelen går på å bidra til at ungdom 
fra sanfolket får utdanne seg til lærere samt 
å gi et skoletilbud til barn i tilknytning til 
landsbyene der folk bor. Disse studentlærerne 
underviser barn i 1.-3. klasse fordelt på seks 
landsbyskoler i området. Programmet startet 
i 2008 og vil gå frem til mars 2012.  Nami-
biaforeningen følger studentlærerne gjennom 
skoleåret. En studentrådgiver observerer og 
veileder  gjennom året og frem mot eksamen. 
Når de ordinære skolene har ferie etter hvert 
semester, reiser studentene til Windhoek og 
følger et sentralt opplegg holdt av National 
Institute for Education (NIED).  Det er i dag 
ti studentlærere i programmet hvorav to går 
fjerde år og åtte tredje. Totalt elevantall dreier 
seg om ca. 150. 

Andre aktiviteter
Aktiviteter utenom utdanningsbiten har 
stort sett vært rettet inn mot skolene gjen-
nom transportstøtte til elevene, lønn till mil-
jøarbeider ved internatet i Tsumkwe og ak-
tiviteter ved Community Learning District 
Center (CLDC) i Tsumkwe og Teachers 
Resource Center (TRC) i Mangetti. Det har 
vært mindre tid til rettighetsarbeid som var et 

av feltene det i utgangspunktet skulle satses 
på.

Utfordringen med programmet i 2010 var 
overgangen fra at Namibiaforeningen hadde 
ansvar for den administrative og program-
messige siden av prosjektet til regionkontoret 
i Otjiwarongo, samt skifte av koordinator. I 
perioden (ca. 3 mnd) med skifte av koordi-
nator trådde daglig leder og kontoransvarlig 
for Namibiaforeningen i Windhoek inn for å 
holde prosjektet i gang. 

Den norske prosjektkoordinatoren avsluttet 
sitt arbeidsforhold i juli 2010 og ny nasjonal 
koordinator overtok i september 2010. Stu-
dent- rådgiveren har vært en solid skanse i 
denne overgangen og studentene har gjen-
nomført terminer som planlagt. Den logis-
tiske siden for både studenter og elever ved 

landsbyskolene er fremdeles vanskelig og det 
trengs et krafttak i så måte for å bedre situa-
sjonen ved skolene. Det var også en av grun-
nene for at evaluering av hele prosjektet ble 
gjennomført høsten 2010. Evalueringen tok 
for seg utdanningssituasjonen i området og 
eventuelle effekter prosjektet har hatt siden 
2003. Rapporten som sådan vil bli en egen 
sak for Namibiaforeningen styre i starten av 
2011.  

Namibiaforeningen har en avtale med re-
gionkontoret ut mars 2012 og det må altså 
bli tatt en beslutning i 2011 på hva Nami-
biaforeningen vil foreta seg videre i området 
etter den tid.   

Kostnader totalt i 2010: 1.868.056 kroner
Totalt i prosjektperioden: 13.895.131 kroner

Kunene region
HIPO
Vårt ene prosjekt i Kunene, skal bidra til hjelpe 
med oppbyggingen av  urfolkorganisasjonen 
HIZETJITWA Indigenous Peoples Organi-
sation (HIPO). Organisasjonens medlemmer 
kommer fra folkegruppene himba, zemba, 
tjimba og twa og organisasjonen har som for-
mål å forbedre livskvaliteten til medlemmene 
og være et talerør for folkegruppene.  

HIPO har tre fulltidsansatte i tillegg til vår 
prosjektkoordinator på kontoret i Opuwo. I 
tillegg har de ti deltidsansatte feltarbeidere. 
HIPO har videre 1960 medlemmer og 85 
landsbybaserte komiteer (opp 17 enheter). 
Medlemsveksten er stadig økende og utfor-
dringen er å opprettholde kontakt og forsyne 
medlemmer i grisgrendte strøk med infor-
masjon. Opplæring til både ansatte og feltar-
beiderne har vært gjennomført av hensyn til 

å forbedre kunnskap innefor feltarbeid rettet 
mot medlemmer. 

Gjennom året har det vært holdt opplys-
ningskampanjer rettet mot medlemmene og 
de lokale beboerene og 77 landsbyerkomiteer 
ble besøkt i 2010. Temaer i opplysningsarbei-
det har fokusert rundt menneskerettighets-
spørsmål og kjønnsspørsmål, og det siste er 
ofte et ømtåelig tema å ta opp og hvor man 
trenger tid før folk blir vant til å snakke om 
det. Alkohol og HIV/AIDS er en annen pro-
blematikk som også ble reist. Utenom har det 
vært samlet inn informasjon om klimaend-
ringenes påvirkning på medlemmene og et 
dokument for feltoffiserene er utarbeidet for 
bruk til medlemsbesøkene.    

Videre har HIPO gitt støtte til lokale pro-
sjekter som vannforsyning, inngjerding, små-

skala landbruk osv. Fire ble ferdigstilt i 2010 
og fem prosjekter er underveis. Vedrørende 
kontakt med myndighetsenheter og andre 
instanser har dette økt noe. HIPO deltok  i 
den regionale landbruksenhetens kvartalvise 
informasjonsmøter og på Baines Hydroe-
lectric prosjekts informasjonsmøte holdt i 
Opuwo.  Utenom dette deltok direktøren i et 
nasjonalt debattprogram på tv i tillegg til god 
mediedekning fra HIPOs årsmøte. 

HIPO fikk på plass egen hjemmeside og gav 
også ut to nyhetsbrev til medlemmene. Dette 
vil bidra til at organisasjonen blir mer kjent 
og lettere når ut med informasjon. Å bygge 
opp en organisasjon fra grunnen av tar tid, 
men med økning av lobbyarbeidet og en enda 
mer aktiv mediepolitikk, vil folks kjennskap 
til HIPO forbedre seg både i regionen og på 
landsbasis. 

Åpning av Nhoma Village School i landsbyen Nhoma, Tsumkwe. Foto: Olav Osland
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TRC-Kunene
I Kunene har vi et mindre samarbeid med 
Teaching Resource Center (TRC) med in-
tensjon om å gi faglig opplæring til lærere ved 

Ondao Primary School gjennom kursing i 
engelsk og faglige seminarer. TRC gjennom-
førte kursing dette året, men det er behov for 
en evaluering av denne type støtte om hvor-

dan vi bør forholde oss til slikt i fremtiden.  

Kostnader totalt i 2010: 1.725.069 kroner
Totalt i prosjektperioden: 7.293.240 kroner

Angola
Oppbygging av HIPO Angola har startet, 
men det går sakte. Representanter fra begge 
land har besøkt hverandre og diskutert frem-
drift i forhold oppbygging og registrering av 
organisasjonen. HIPO Angola har formelt 50 
medlemmer, men 1000 har meldt sin inter-
esse så potensialet for kraftig økt medlems-
vekst er der.  HIPO Angola investerte også 
i en moped som har blitt benyttet til utstrakt 
kontakt med landsbyene og vil komme godt 
med i feltarbeidet som skal utføres i denne 
grisgrendte delen av Angola. De har valgt et 
interimstyre som utarbeidet utkast til vedtek-
ter. Dermed er fundamentet lagt for en søk-
nad om godkjenning som lokal NGO.

Leder av både HIPO Namibia og Namibia-
foreningen har vært på offisielt besøk i Chi-

tado i år, hovedbasen for HIPO Angola. På 
dette besøket ble det utpekt konkrete poten-
sielle steder for oppstart av lokale skoler i. In-
teressen for lokalt tilpassete skoler i området 
er helt klart positive.

Videre hadde daglig leder i Namibiaforenin-
gen også en offisiell tur til Luanda,Angola 
høsten 2010. Formålet denne gangen var å 
få klarhet i om utdanningsmyndighetene var 
interessert i Namibiaforeningens tilbud om 
oppbygging av lokalt tilpassete landsbyskoler 
i Cunene, og da rettere sagt i området rundt 
Chitado, hvor HIPO Angola holder til. Dag-
lig leder hadde også diverse andre møter med 
blant annet UNICEF og Development Aid 
from People to People—Angola (ADPP-
Angola) samt møter med norske aktører i 

landet.  Daglig leder og prosjektkoordinator i 
Kunene, Namibia har hatt ukentlige utveks-
linger på forberedelser av turer og utarbei-
delse av dokumenter og konsept i løpet av 
året. Prosjektkoordinator besøkte dessuten 
Luanda alene i løpet av sommeren og gjorde 
en del feltarbeid vedrørende fremtidig sko-
leprosjekt. 

Interesse for Namibiaforeningens konsept 
ble dokumentert via e-post fra både visemi-
nisterens og internasjonal koordinators kon-
tor i Luanda mot slutten av året. Interessen 
blir fulgt opp i starten av 2011 med videre 
drøftinger om et mulig prosjekt i Cunene.

Kostnader totalt i 2010: 292.639 kroner
Totalt i prosjektperioden: 522.649 kroner

Tradisjonell himbalandsby i Kunene. De fleste av HIPOs medlemmer bor tradisjonelt uten innlagt strøm eller vann. Foto: Olav Osland

Miljø
Namibiaforeningen har økt sitt fokus på mil-
jø og dens utfordringer i prosjektarbeidet. Et 
fagseminar ble avholdt i Elverum under ju-
bileumsuken og temaet var ble presentert fra 
forskjellige vinkler fra diverse aktører. Våre 
partnere satte pris på en arena for å diskutere 
disse problemstillingene som har vært lite fo-
kusert på tidligere.  

Likestilling mellom kjønn
Namibiaforeningen har likestilling mellom 

kjønn som et tverrfaglig område i alle våre 
prosjekter  der økt fokus på kvinners delta-
kelse  skal være en del av prosjektimplemen-
teringen. Dette temaet ble tatt opp i et eget 
seminar for alle partnerne. Dog må det sies at 
prosjektet Tradisjonsfag i skolen her skiller seg 
ut ved at de har motsatt utfordring med å få 
flere gutter og menn involvert i programmet.

Kontroll/oppfølging av midler
Det var ingen avgjørelse rettslig sett vedrø-
rende tidligere politianmeldelse om under-
slag fra en av våre ansatte i 2008 i Karas. 

Rettsmøtene har hele tiden blitt utsatt av 
den andre parten. Vi håper på en avgjørelse 
i 2011.

Mislighold av noen sjekker ble avslørt ved 
vår rutinemessige bokføringsgjennomgang i 
et av våre prosjekter. Beløp, tilsammen NAD 
14.000 ble dekket inn igjen, og arbeidsgiver 
satte i gang en gransking som vi også håper 
vil avsluttes i 2011. Den som underslo har 
blitt fratatt ansvar for prosjektkonto og bok-
føringene som hører til.      
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Kunnskap og Vennskap
Nyhetsbrevet Kunnskap og Vennskap utkom 
med 3 nummer i 2010. Mye av stoffet om-
handlet Namibiaforeningens historie de siste 
30 årene, men også oppdateringer fra pro-
sjektene og artikler om jubileumsmarkerin-
gen. Kunnskap og Vennskap trykkes etter be-
hov og distribueres til medlemmer, partnere 
og studenter som gjennom høgskolesamar-
beidet gjennomfører praksis eller feltarbeid 
i Namibia. 

Hjemmeside
I 2010 var det gjennomsnittlig 150 daglige 
besøkende på hjemmesiden. Innholdet vari-
erte fra markedsføring av egen arrangemen-
ter og prosjekter til nyheter om urbefolkning 
fra hele verden i tillegg til grunnleggende 
informasjon om Namibiaforeningens arbeid 
og organisasjonsform. Hjemmesiden er Na-
mibiaforeningens ansikt utad og får sterkere 
og sterkere prioritet. I tillegg til hjemmesiden 
ble facebook brukt som en kanal for å nå ut til 
flere med informasjon.

Internasjonalt INFOsenter
Internasjonalt INFOsenter ble i 2010 brukt 
til ulike aktiviteter. Den opprinnelige ideen 
om at alle aktiviteter skulle avholdes fysisk 
i senteret i Namibiahuset ble diskutert og 
konklusjonen ble at informasjonsaktiviteter 
avholdt utenfor selve senteret også inngikk i 
senterets program. Følgende arrangement og 
møter ble avholdt i 2010:

Åpent møte om •	 Zimbabwe - tyranni el-
ler demokrati?
Boliviaaften •	 med representanter for stif-
telsen Estrella en la calle i Bolivia, bilde-
fremvisning og boliviansk visesang.
Åpent informasjonsmøte om Nami-•	
biaforeningens prosjekter som en del av 
den internasjonale jubileumsuken i juni.
Besøk av to kommunale barnehager og •	
i internasjonal uke besøkte ”senteret” 
Stor-Elvdal kommune med sitt tilpas-
sede opplegg for barnehager.
SOS Barnebygruppa Everum avholdt •	
fem styremøter samt et faddertreff.
Åpen infokveld: ”Conflict resolution” •	
med innledere fra Namibia/Høgskolen i 
Hedmark. Arrangementet var et samar-
beid med Elverum kommune og en del 
av internasjonal uke.
Temamøte om lån og gjeld i regi av El-•	
verum innvandrerråd og Elverum kom-
mune.
Forberedelseskurs i forkant av studie-•	
opphold i Namibia for 143 studenter, 
fordelt på 13 kursdager.

Informasjonsarbeid
Høgskolesamarbeidet
I 2010 reiste tilsammen 143 studenter til Na-
mibia på feltarbeid eller i praksis som en del 
av sine studier ved en norsk høgskole. Opp-
holdene varte fra fire uker til tre måneder og 
studentene kom fra ulike studieretninger.

I mars 2010 arrangerte Namibiaforeningen et 
todagers seminar i Windhoek for høgskolene 
vi samarbeider med og deres lokale partnere. 
Fem av høgskolene deltok på seminaret som 
tok for seg den politiske situasjonen samt 
helsesituasjonen i Namibia i tillegg til å gi 
rom for diskusjoner rundt de enkelte samar-
beidende institusjoner og Namibiaforenin-
gens rolle.

Konferanse/seminar
3.-4. juni samlet 37 deltagere seg til seminar 
om verdier av vennskapsarbeid på tvers av 
grenser. Utgangspunktet var å presentere og 
samle alle internasjonale aktører i Innlandet. 
Statssekretær i Utenriksdepartementet, Gry 
Larsen holdt et spennende innlegg rundt te-
maet og seminaret avsluttet med en gruppe-
diskusjon rundt – Hvordan kan bistandsarbei-
det og vennskapsforbindelsene utvikles videre?

Seminaret startet med en stor gratiskonsert 
på rådhusplassen i Elverum med bidragsy-
tere fra Elverum, Bolivia, Botswana og Sør-
Afrika. Her var det noe for enhver smak og 
oppmøtet var godt. Konserten bidro til at 
jubileet og markeringen ble lagt merke til i 
byen forøvrig.

Ildbarna og den store strutsekrigen
5. november 2010 hadde Ildbarna og den 
store strutsekrigen urpremiere på Elverum. 
Musikkteateret var skrevet i anledning Na-
mibiaforeningens 30-års jubileum og tok 
med utgangspunkt i fortellingen om ildbarna 
for seg klimaendringer. Elverum barnemu-
sikkteater består av 30 barn og ungdom fra 
10 til 18 år fra hele Elverum kommune og 
tilsammen 834 besøkende så forestillingen. 
Namibiaforeningen bemannet en stand i 
foajeen i forkant av hver forestilling hvor det 
ble satt fokus på ørkenspredning og klima-
endringer. 

Thank Williams fra Elverum består av medlemmene Bjørn Håkon Håkonsen på gitar, Jarle Brindis på trommer, Asbjørn Holm-
seth på gitar og vokal og Ole Peder Teigen på bass. Bandet spilte på konserten Namibiaforeningen arrangerte i anledning 
30-årsjubileet 2. juni 2011. Foto: Torkil Odnes Kløving
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2010 2009 2008 2007 2006 2005

Enkeltmedlemsskap 175 156 167 151 135 120

Familiemedlemsskap 51 57 55 50 53 55

Organisasjonsmedlemsskap 6 5 6 6 8 13
Studentmedlemsskap 2 - - - - -
Totalt antall medlemmer 234 218 228 207 196 196

Markedsarbeid 
Skoleløpet
Skoleløpet er en solidaritetsaksjon for grunn-
skolen hvor fysisk aktivitet gir inntekter til 
organisasjonene bak, Namibiaforeningen og 
FORUT. I 2010 deltok 28 skoler som til-
sammen samlet inn 571.793 kroner hvorav 
Namibiaforeningen fikk 142.532 kroner.

2010 var siste året i dette samarbeidet med 
FORUT om Skoleløpet.

Skills
Skills er Høgskolen i Hedmarks utviklings-
prosjekt med formål å vekke engasjement 
for Nord/Sør-spørsmål blant studenter og 
ansatte. Skills støttet i 2010 utdanningsre-
laterte prosjekter i India gjennom FORUT 
og Namibia gjennom Namibiaforeningens 
prosjekt rette mot utdanning for san. I 2010 

ble det overført 50.000 kroner til Namibia-
foreningen.

Oppland fylkeskommune
Gjennom en treårig avtale med Namibiafore-
ningen har Oppland fylkeskommune satset 
på samarbeid med Otjozondjupa region i 
Namibia. I første avtaleperiode gjøres dette 
gjennom økonomisk støtte til Namibiafore-
ningens prosjekt utdanning for sanfolket og 
bidrar med en årlig sum på 100.000 kroner.

Hedmark fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune har en femårig av-
tale med Namibiaforeningen om økonomisk 
støtte knyttet opp mot prosjektene Tradi-
sjonsfag i skolen og Entreprenørskap. Fylkes-
kommunen har også en intensjonsavtale med 
Erongo region. Hedmark fylkeskommune 

bidrar med en årlig sum på 150.000 kroner.

Elverum videregående skole (Elvis)
Elverum videregående skole gjennomførte 
en internasjonal dag og en solidaritetsdag i 
oktober/november 2010. Namibiaforeningen 
var en aktiv bidragsyter med informasjon om 
egne prosjekter og urfolk i verden under beg-
ge dagene. Solidaritetsdagen jobbet elevene 
til inntekt for Namibiaforeningens arbeid for 
urfolk i Namibia og kunne overføre 105.812 
kroner. 

Internasjonal jubileumsuke
I forbindelse med Namibiaforeningens in-
ternasjonale jubileumsuke ble det samlet inn 
128.616 kroner fra det lokale næringsliv og 
institusjoner. 

Nøkkeltall fra regnskapet

-

2 000 000 

4 000 000 

6 000 000 

8 000 000 

2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 

Egenkapital Øvrige inntekter:2,24 mill. 
(Tilskudd fra Norad: 6,26 mill.)

Gaver og innsamlinger (0,69 
mill)

Aktiviteter (1,46 mill)

Finansinntekter (0,08 mill)

Kostnader

Adm. (14,0%)

Faglig oppfølging 
(6,8%)

Øvrige aktiviteter 
(79,2%)

Underskuddet for 2010 dekkes av egenka-
pitalen. Forutsetningen om fortsatt drift er 
til stede og årsregnskapet for 2010 er satt 
opp under denne forutsetningen.

Medlemsoversikt



www.namibiaforeningen.no «KUNNSKAP og veNNSKAP»

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

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 Wie Østlie, økonomiansvarlig  Tlf 934 85 812   -  vidar@namibiaforeningen.no

Kontor/gjestehus i Windhoek:
office@namas.net   
Telefon 00264 61 220082

      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. 

Namibiabutikken drives på frivillig basis og 
er åpen hver dag med unntak av søndag. 2010 
var nok et rekordår for Namibiabutikken med 
et overskudd på kr. 350 000,- Overskuddet 
går direkte til Namibiaforeningen og skyldes 
hovedsakelig salget av brukte klær. Det leve-
res daglig brukte klær og sko fra folk i lokal-
samfunnet som gir grunnlaget for drift. 

Namibiabutikken har også en avdeling for 
salg av varer fra Sør. Varene er sertifisert fair 
trade som betyr at vi jobber for etisk og rett-
ferdig handel basert på solidaritet, mennes-
keverd og konkkurransedyktige prinsipper. 

Namibiaforeningen ønsker å takke alle som 
bidrar med klær til butikken og selvsagt alle 

 

som årlig legger ned mange gratis arbeidsti-
mer i driften. 

Namibiaforeningen gratulerer Namibiabu-
tikken med det gode resultatet og takker alle 
som stiller opp og jobber frivillig!

Ansatte i Elverum
Daglig leder   Olav Osland•	
Økonomileder   Vidar Wie Østlie•	
Informasjons- og markedsansvarlig Kirsten B. Tschudi          •	
Renholder 10 %  Kari Halberg•	
Renholder 10 %  Marit Myrvold  •	

Ansatte ved kontor/gjestehus i Windhoek 
Kontorleder   Panduleni Kandume•	
Renholder 60%  Thusneld Erastus•	
Gartner 40 %   Benyamen Shilvanus•	
Vakt   Tylves Lita  •	

Prosjektkoordinatorer i Namibia
Urfolksprosjektet i Kunene  Harald Ekker•	
Urfolksprosjektet i Tsumkwe  •	

 Frem til 1. juli 2010  Jenny Beate Møller
 Fra 1. september 2010  Franklin Williams

Tradisjonsfag i skolen   Kari Småge •	
Pedagogisk entreprenørskap David Groenewald•	


