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Kort om barneskolen EP Nyamugo   

 

Barneskolen EP Nyamugo er en rent offentlig skole som ligger i den tett befolkete bydelen Kadutu 

sentralt i Bukavu, DR Kongo.  Skolen ble bygget av belgierne i 1957, mot slutten av kolonitiden, og 

skolens første rektor var belgisk.   

 

Skolebygget er kvadratisk med skoleplass i midten.  Den er bygget i mur, hovedbygget i to etasjer, 

øvrige deler i en etasje.   Skolens rektor heter Mr Kabayabaya.  EP Nyamugo ble innlemmet i Urafiki-

samarbeidet i februar 2019.  

 

Kort om Urafiki-samarbeidet  

 

Samarbeidet som startet som et samarbeid mellom skoler i Norge og Bukavu i Øst-Kongo i 1992 ble 

formalisert da organisasjonen Urafiki ble registrert i 2013 og den tilsvarende søsterorganisasjonen 

Urafiki Bukavu-Bergen (UBB) i Kongo ble registrert i 2016.   

Det er av avgjørende betydning for begge parter at samarbeidet er basert på gjensidig respekt og 

likeverd.  Derfor blir verdigrunnlaget diskutert med jevne mellomrom, senest i et seminar i Bukavu i 

2019 med deltakere fra alle de ti Urafiki-skolene1 i Bukavu og representanter fra Urafiki i Norge. 

Seminardeltakerne samlet seg om følgende fire verdier som de mest sentrale: tillit, likeverd, gjensidig 

respekt og kjærlighet.  Disse er plassert i sentrum av modellen nedenfor.  

Modellen understreker Urafikis helhetlige tilnærming hvor tre målsettinger går hånd i hånd og 

utfyller hverandre:   

• bistandsarbeid i form av midler til bygging av gode og tjenlige skolebygg for både barn og 

 unge  

• faglig samarbeid og skoleutvikling både mellom Urafiki-skoler i Kongo og på tvers av 

 landegrensene  

• relasjonsbygging og kulturutveksling. 

Det er et viktig prinsipp at Urafiki ikke bidrar med driftsmidler til skolene, dette for å sikre at all 

innsats er bærekraftig.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Seks av de ti skolene er barneskoler, de fire siste er kombinerte ungdoms- og videregående skoler 



 

 

 

Urafiki har en ytterst kostnadseffektiv driftsform idet styrene i de to søsterorganisasjonene er 

arbeidende styrer.  Organisasjonene har ingen ansatte, og styremedlemmene mottar ingen form for 

honorar.  Vi har dermed ingen administrasjonsutgifter verken i Norge eller Kongo.   

 

Status for EP Nyamugo da skolen kom med i Urafiki-samarbeidet 

  

Skolen kom med i Urafiki-samarbeidet samtidig som en 

liten delegasjon fra Urafiki i Norge besøkte Bukavu.  

Skolen hadde på dette tidspunktet 19 klasser, 22 lærere 

og 432 elever hvorav 221 gutter og 201 jenter.  

 

Skolebygningen var et på alle måter et trist og 

deprimerende syn.  Bygningene var solide nok, men 

skolen var likevel i en totalt elendig forfatning som 

følge av kriger, manglende offentlig styring og 

generell fattigdom.  Ikke en hel vindusrute, malingen 

flasset, omtrent ingen hele pulter, - nesten som en 

spøkelsesbygning.   

 

Rektor var tydelig på at skolens største utfordring 

likevel var det lave elevtallet.  Et gjennomsnitt på 22,7 elever er ikke mye i kongolesisk 

sammenheng, og skolebygget hadde utvilsomt plass til atskillig flere elever.  Men 

elevgrunnlaget var så absolutt til stede, for en stor prosentandel av barna i skolens absolutte 

nærområdet gikk ikke på skole.   

 

Rektor var like tydelig på skolens kvaliteter:   

• alle skolens lærere har formell utdanning  

• skolebygningene er solide 

• godt samarbeid mellom ledelsen og personalet   

 

Pengegave øremerket EP Nyamugo  

 
Delegasjonen fra Norge merket seg skolens potensiale.  Store forbedringer ville være mulig innenfor 

en relativt liten økonomisk ramme.  Men Urafiki er en liten organisasjon uten faste sponsorer og 

offentlig støtte, så det må hele tiden prioriteres nøye blant de ti Urafiki-skolene i Bukavu.  Skolens 

ledelse var fullt innforstått med dette, men var likevel glad for å komme inn i Urafiki-samarbeidet.   

 

Det skulle likevel ikke gå lang tid før nødvendige midler til renovering var på plass. Høsten 2019 

mottok Urafiki et betydelig beløp øremerket nettopp Nyamugo.2   Dermed kunne planlegging av 

renoveringen begynne.  

 

 
2 Minnegaver knyttet til et dødsfall  



 

 

 

 

 

Planlegging og budsjettering   

 

Ansvaret for planlegging og budsjettering av renoveringsarbeidet ble som vanlig overlatt til våre 

kongolesiske partnere i UBB (vår søsterorganisasjon i Bukavu med navn Urafiki Bukavu-Bergen).   

 

Den opprinnelige planen var  

• å skifte ut alle knuste vinduer og male skolen 

• å erstatte ødelagte pulter og kjøpe inn pulter til den ønskete utvidelsen av elevtallet 

• å installere et lite solcelleanlegg, i første omgang til å drifte de fem Pc-ene skolen fikk som 

gave i forbindelse med den norske delegasjonens besøk.  

 

Det var også ønske om et lite tilbygg med ett klasserom, for med 19 klasser og bare 18 rom manglet 

skolen et klasserom, men det var tidlig klart at det ikke var rom for nybygg innenfor de øremerkete 

midlene.    

 

Nok en gang fikk EP Nyamugo uventet hjelp.  Da arbeidet var kommet så langt, tilbød plutselig en av 

skolens tidligere elever å bidra med midler både til utskifting av vinduene og til maling av skolen 

utvendig og innvendig.  Samtidig økte de øremerkete midlene til Nyamugo på Urafikis konto, og 

dermed kunne et nytt klasserom inkluderes i prosjektet.  

 

Endelig budsjettoverslag var på 18040 USD, tilsvarende kr 161. 284.  Budsjettet inneholdt følgende 

tre poster:   

 

• Nytt klasserom i mur            USD 7890   

• Pulter 140 stk a USD 50           USD 9000     

• Et lite solcelleanlegg                USD 1150   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noen av de nye pultene  



 

 

 
 

 

 

Prosjektoppfølging, prosjektavslutning og rapportering  

 

Styret i søsterorganisasjon i Bukavu – UBB - har stått for den stedlige prosjektledelsen; planlegging, 

ledelse av bygge-/og renovasjonsprosessen, regnskapsførsel og rapportering.  UBB har også holdt 

Urafiki i Norge orientert om fremdriften gjennom tilsendte bilder, Hele bygge- og 

renovasjonsprosessen ble avsluttet februar/mars 2020.   

 

Ved prosjektets slutt mottok Urafiki detaljert regnskap samt kopi av alle kvitteringer.  Alt arbeid er 

gjennomført som avtalt innenfor budsjettrammen på USD 18040 /NOK 161.284 og det utførte 

arbeidet er dokumentert.  Se regnskap nedenfor.  

 

Som det fremgår av regnskapet er der ingen utgifter il administrasjon, verken i Norge eller Kongo.  

Styret i begge de to søsterorganisasjonene er arbeidende styrer.  Organisasjonene har ingen ansatte 

og styremedlemmene mottar ikke noen form for honorar for sitt arbeid.  

  

 

Lokal forankring  

Lokal forankring er et viktig prinsipp i alt arbeid i Urafiki-samarbeidet. Alle avgjørelser treffes i dialog 

mellom de to styrene i hhv Bukavu og Bergen.  Dette er mulig fordi Urafiki og Urafiki Bukavu-Bergen 

er mikroorganisasjoner hvor det er lett å etablere og opprettholde tett kontakt.  Som det fremgår av 

regnskapet er det ingen utgifter til administrasjon, verken i Norge og Kongo. Styrene i de to 

søsterorganisasjonene er arbeidende styrer, organisasjonene har ingen ansatte og 

styremedlemmene mottar ingen form for godtgjørelse.  Medlemmene og styremedlemmene i UBB i 

Kongo engasjerer seg i Urafiki-arbeidet ut fra en genuin interesse for skole og utdanning formell 

opplæring og interesse for samarbeid på tvers av kontinenter for å utvikle forståelse og vennskap.  

 

 

 

Nytt klasserom under oppføring.  



 

 

EP Nyamugo i dag og i morgen  

 

EP Nyamugu har reist seg som fuglen Fønix fra asken. Elevtallet har økt med over 100 %, fra 

432 til 950.  Dette er en formidabel økning!  

 

Skolebygningene lyser opp i glade farger og solen glitrer i de nye, hele vindusrutene.  Alle de 

19 klassene disponerer sitt egen klasserom, og elevene har nye fine pulter å sitte på.  Da er 

rammene lagt for en skole med stadig høyere faglig kvalitet.  

 

EP Nyamugo har også tatt det første skrittet inn i fremtidens klasserom med digitale 

hjelpemidler drevet av solceller.  Foreløpig disponerer skolen bare de fem lapstop-ene som 

de har fått fra Norge, men flere er på vei. Dermed er rammene lagt for god undervisning og 

for en kontinuerlig utvikling av undervisningskvaliteten i samarbeid med de øvrige Urafiki-

skolene i Bukavu og med vennskapsskoler i Norge.    
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Første skritt mot en mer digital skole  



 

 

Regnskap  USD  
pulter 150 7350 

 transaksjonskostnader 90 

 sand 525 

 sement 1440 

pulter 40  1960 

 grus og singel  860 

 murstein 600 

 gulvbord, lister, stifter  580 

arbeidspenger  1700 

betongjern  182,5 

sagblad  4,5 

dør og to vinduer 300 

låser 213 

taklameller 40 

bølgeblikkplater  520 

maling  135 

riving av den gamle muren  200 

omformer, laderegulator og isolasjon 296 

to lamper  31 

batterier til solceller 724 

transport installasjon solceller 9 

installasjon solceller 90 

gebyrer pengeoverføring, uttak mm  190 

SUM:  18040 

 

 

 


