
 

Rapport fra prosjektutviklingsbesøk mai 2015 
 
 
Besøk av rektor ved Institute Tumaini Biringanine Rukomeza 9.-18.mai.  
Perioden 9.-15.mai var satt av til prosjektutvikling av Urafiki-prosjektet.  
Økonomi: Besøket ble i sin helhet dekket av private midler.   
 
Lørd 9.mai:  Landet på Flesland kl. 23.30. Ble hentet av Linda og Kjersti og kjørt til Thon hotell 

Bryggen. Kort gjennomgang av programmet for uken.  
 
Sønd 10.mai:  Tur på Fløyen i nydelig vær.  «Walk and talk» om prosjektsamarbeidet.  

Urafiki-møte hos Kjersti.  Gjennomgang av status for de enkelte skolene, planene for 
en uavhengig Urafiki-organisasjon ble presentert, presiseringer av hva som skal til for 
at samarbeidet skal gli lettest mulig.  Se eget referat fra møtet.  

  Samarbeid om å lage mat til velkomsttreff.  
Velkomsttreff med flg gjester i tillegg til styret i Urafiki: Helge, Lasse, Vigleik, Laila 
Damsgård, Rigmor, Kjerstis mor.  

 
Mand 11.mai Bytur i regnvær. 
  Besøk hos kemneren – informasjon om norske skatteregler 
  Tur på Fløyen med Laila Damsgård  
  Middag på Holbergstuen med Elisabeth, Laila og Kjersti  
  
Tirsd 12. mai Skolebesøk Sandsli videregående.  

Samtale med lærer Arild ??? og lærer Ragnhild von Streng. Informasjon om 
oppbygning av videregående opplæring i Norge og hvilke tilbud som gis ved Sandsli 
videregående.  Samtale om evaluering.  Hilste på rektor Rune Dolvik.  
Besøk hos Music delta. Vi ble invitert til å delta i et pilotprosjekt for å prøve ut 
muligheter for at elever i Bergen og Kongo komponerer sammen.  

  Middag med Sissel på Enhjørningen.  
 
Onsd 13.mai Skolebesøk Midtun.  
  Edvard Munch i Rasmus Meyers samlinger – samtaler om kultur. 
   Middag hos Elisabeth og Lasse. (Sissel, Elisabeth, Lasse, Rigmor, Kjersti) 
 
Torsd 14.mai Akvariet og USF med Karen og Kjersti.  
  Med Vigleik på Askøy.  Besøk i Erdal kirke, båttur og fisking.  
 
Fred 15.mai Tur til Fantoft stavkirke, Troldhaugen og Gamlehaugen med Inger og Kjersti.  
  Besøk hos Linda.  
  Flyttet til Kommedal.  
 
Utbytte:   Besøket kom brått på, og tidspunktet passet egentlig dårlig fordi flere av Urafikis 

styremedlemmer hadde andre avtaler i perioden.  Utbyttet av besøket må likevel sies 
å være stort.   

• Økt åpenhet og ærlighet i kommunikasjonen, nye bekjentskaper og kontakter.  

• God anledning til å avklare gjensidige forventninger mht kommunikasjon mellom 
Urafiki Bergen/ skolene i Bergen og skolekomiteen i Bukavu.    



• Vi fikk god informasjon om planene for en ny parallell organisasjon til Urafiki 
Bergen i Kongo.  

• Det ble knyttet bånd mellom EP Mulambula og Midtun skole.  

• Felles visjoner om muligheter for digitalt samarbeid mellom elever i Bergen og 
Kongo gjennom presentasjonen av Music Delta.  

• Vi fikk litt mer forståelse av hvordan kongolesere oppfatter den vestlige verden 
og den vestlige verdens holdninger til behovene i Kongo.  

• Kulturutveksling 

• Utvikling av felles forståelse av innhold i det planlagte prosjektutviklingsbesøket i 
Bukavu uke 8, 2016.   

 
 

Kjersti  
 
 
 


