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Avslutning av et skoleår og starten på et nytt   

Skolene i Bukavu var stengt i flere måneder i vinter, og skoleåret ble 

derfor forlenget til ut august. Nå er avsluttende eksamen 

gjennomført og vi krysser fingrene for at avgangselevene ved de fire 

Institutene i Urafiki-samarbeidet oppnår gode resultater også i år. 

Nytt skoleår starter vanligvis 1.sept, men er i år utsatt til 1.oktober.  

Bistand Vest – et nyetablert nettverk for små 

bistandsorganisasjoner   

Små bistandsorganisasjoner har mange felles utfordringer i møte 

med et system som helt og holdent er tilrettelagt for de store 

aktørene.  Derfor har Urafiki, Adinastiftelsen og Stiftelsen Nyenga 

etablert et uformelt nettverk for små bistandsorganisasjoner på 

Vestlandet. Bistand Vest, som nettverket kalles, har allerede vært i 

møte med kommuneledelsen hvor vi blant annet spurte hvorfor 

frivillig arbeid innenfor bistandssektoren ikke er inkludert i                                                                

kommunens tanker om og planer for frivillig sektor. 

Et columbi egg! Yoga-trening som bygger skoler i Bukavu 

Har du planer om å trene og holde deg i form utover høsten?  

Urafiki-medlem Wenche er yoga-trener og tilbyr amani-yoga (amani 

= fred på swahili) hvor hele kursavgiften går uavkortet til det videre 

byggearbeidet på den kombinerte ungdoms-/videregående skolen 

Institute Makedonia. Et columbi egg!  Og enda bedre: treningen 

foregår hjemme i din egen stue, som nettbasert trening.   

Hjelp oss å spre informasjonen om Amani-yoga til venner og kjente 

Se vedlagte skriv for mer informasjon.  Bli med da vel!   

Urafiki som grasrotmottaker  

Vi oppfordrer alle som tipper, spiller lotto el.l. om å velge Urafiki som sin Grasrotmottaker. Da går 7% 

av spiller-innsatsen til Urafiki.  Husk å tipse venner og familie om det samme, så drypper det stadig 

flere småkroner inn på Urafikis konto.  

Koronasituasjonen i Bukavu 

Koronaviruset klarte ikke å feste seg skikkelig i Bukavu i de første fasene av pandemien, men 

samfunnet ble likevel hardt rammet gjennom redusert import av varer, økte priser, nedstenging av 

skoler, redusert eller manglende lønnsutbetaling osv. Nå har deltavarianten festet grepet på det 

afrikanske kontinentet, også i Bukavu, men tilbud om vaksine lar vente på seg. De rike landene har 

visst å forsyne seg grådig av fatet - Afrika har bare fått 1,5% av verdens vaksinedoser!  Vi holder 

løpende kontakt med våre kollegaer og venner i Bukavu og kan bare håpe.    

Tegnet av en elev på Institute Tumaini 


