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Arten av virksomhet og hvor den drives

Urafiki er en ideell humanitær organisasjon, religiøst og politisk uavhengig. Urafiki er drevet uten
profitthensyn og alt arbeid foregår som frivillig innsats. Organisasjonen har sete i Bergen og de fleste
skolene som deltar i samarbeidet holder også til i Bergen. Mot slutten av 2017 ble imidlertid
aktiviteten utvidet til også å omfatte en skole i Arendal. Urafiki samarbeider tett med
søsterorganisasjonen Urafiki Bukavu-Bergen (UBB), DR Kongo. Organisasjonen markerte 25-
årsjubileum for skolesamarbeidet mellom Bukavu og Bergen høsten 2017.

Formål og mål (vedtekter pr 6.juni 2017)

Formål:
Urafiki skal bidra til skoleutvikling i Sør-Kivu, DR Kongo og til gjensidig forståelse, brobygging
og vennskapsutvikling mellom elever i Norge og DR Kongo.

Mål:

o Utvikle gjensidig respekt, forståelse og vennskap mellom skoler og elever ved de
deltakende skolene i Norge og DR Kongo.

o Yte Økonomisk støtte til skolebygninger og utstyrfor skoler i Bukavu /Sør-Kivu.
o Bidra til utvikling av undervisningskvalitet
o Delta i kulturutveksling
o Bidra til samfunns- og demokratiutvikling gjennom Økt tilgang til utdanning og

utvikling av demokratiske holdninger i begge land

Urafikis styre i 2017
Ved inngangen til 2017 besto Urafikis styre av sekretær Sissel Kulild, kasserer Elisabeth
Hunsrød og leder Kjersti Werner. På årsmøtet 6.juni ble styret utvidet med 2 medlemmer,
og Vigleik Stoveland og Inger Fossen ble valgt inn.

Reidun Lønning har vært fast gjest i styret fra oktober 2017.

Møtevirksomhet
Styremøter: 11 styremøter hvor totalt 129 saker ble behandlet. To representanter for vår

søsterorganisasjon i Bukavu deltok på styremøtet i jubileumsuken.

Årsmøte: Årsmøte ble gjennomført 6.juni.

Medlemsmøter:
Urafiki gjennomført et medlemsmøte i forbindelse med årsmøtet og en
jubileumsfest for medlemmer og venner av Urafiki i jubileumsuken okt 2017.



Åpne møter: Urafiki arrangerte et åpent temamøte Bergen offentlige bibliotek i
forbindelse med jubileet. Møtet inngikk i Internasjonal Uke i Bergen.

Medlemstall og medlemskontakt
I 2017 ble det innført en ordning med betalende medlemmer. Antall betalende medlemmer
ved utgangen av 2017: 34 personer.

Deltakende skoler
Følgende skoler har på ulike måter deltatt i samarbeid og aktiviteter under Urafikis paraply:
Bjørndalsskogen skole, Christi Krybbe skoler, Lynghaug skole, Midtun skole og Kjøkkelvik
skole. De fire første har bidratt med økonomiske midler etter ulike aksjoner på skolene mens
Kjøkkelvik skole har deltatt i vennskapssamarbeidet mellom elever i Bergen og Bukavu.
Mot slutten av året kom en ny skole med i samarbeidet; Rykene skole i Arendal.

Redegjørelse for årsregnskapet

A lnntektsskapende aktiviteter:
• Elever, lærere og foresatte ved følgende skoler har bidratt med midler til skoletomter og

skolebygg: Bjørndalsskogen skole, Christi Krybbe skoler, Lynghaug skole og Midtun skole.
Skolene gjennomfører ulike aktiviteter og aksjoner som f.eks. utlodning, salg av vafler og
kaker, solidaritetsløp, konserter og familiedag.

• Loppemarked i regi av styret i Urafiki
• Julemarked på Fiskerimuseet, Festplassen og på noen arbeidsplasser i regi av styret i

Urafiki
• Gaver fra enkeltpersoner.
• Med lemsavgift (kr 250,- i 2017)

B Tilskudd
Urafiki fikk etter søknad et tilskudd på kr 10.000 fra G.C. Rieber Fondene til dekning av
utgifter til en utstilling i forbindelse med 25-årsjubileet. Utstillingen ble presentert i Bergen
offentlige bibliotek og besto av elevarbeider laget av elever i Bukavu og Bergen.

C Gaver i form av tjenester eller frivillig innsats.
Alt arbeid i Urafiki blir utført på dugnad. Arbeidet omfatter styrearbeid, kommunikasjon og
samhandling med søsterorganisasjonen vår i Bukavu, kontakt med skolene som bidrar i
samarbeidet, planlegging og gjennomføring av loppemarked og julemarked.

I løpet av året har Urafiki videreformidlet en mengde reklame t-skjorter fra Kjøkkelvik
idrettslags fotbaligruppe til skolene i Urafiki. Noen brukte lap-top’er er også videreformidlet
til vår søsterorganisasjon.

D Overføringer til formålet i Bukavu — rapportering og dokumentasjon av brukte midler.
Det er foretatt totalt 7 overføringer til formålet i Bukavu i løpet av 2017 med et samlet beløp

• på kr. 555417,05.

Det er utarbeidet et godt system for rapportering og dokumentasjon.
Hver overføring følges av et nummerert «Money transfer-skjema> som spesifiserer hva de
overførte midlene er tiltenkt. Styret i vår søsterorganisasjon Urafiki Bukavu- Bergen kvitterer
og returnerer de ulike aktuelle Money transfer-skjemaene når det aktuelle arbeidet er utført
sammen med kopier av kvitteringer og regnskap for hele det aktuelle beløpet.



Urafiki i Bergen og givere ellers får også dokumentasjon i form av bilder som viser
fremdriften i de aktuelle byggearbeidene.

Ved utgangen av 2017 hadde vi mottatt dokumentasjon, regnskap og kvitteringer knyttet til
de fem første overføringene. Dokumentasjon, regnskap og kvitteringer for de tre siste
Moneytransfer-skjemaene vil komme i løpet av først halvår av 2018.

Styret i Urafiki Bergen er svært godt fornøyd med økonomioppfølging og dokumentasjon fra
vår søsterorganisasjons side.

Hovedaktiviteter i Bukavu i 2017:

Institute Kazaroho
Institute Kazaroho er en kombinert ungdoms- og videregående skole med ca 400 elever.
Undervisningen foregår dels i lånte skolelokaler og dels i noen svært dårlige treskur, så skolen
har et stort behov for egne, egnete lokaler. Målet er en 3-etasjers murbygning med totalt 12
klasserom, bibliotek, personalrom og kontor. Dette er et ambisiøst prosjekt, men Urafiki i
Bergen og vår søsterorganisasjon i Bukavu, Kongo er fullt innforstått med at fremdriften vil
avhenge av hvilke midler som til enhver tid kan stilles til disposisjon. Ved utgangen av 2017
er hele første etasje og de første par rommene i 2.etasje ferdige.

EP Mulambula
El’ Mulambula er en barneskole som ligger på en høyde med nydelig utsikt over Kivu-sjøen.
Skolen holder for tiden til i enkle trebygninger, men ved hjelp av midler fra deres
vennskapsskole i Bergen, formidlet gjennom Urafiki, har skolen fått ny tomt (2016) og
grunnarbeider og grunnmur til en ny solid murbygning er godt i gang. Ved utgangen av 2017
er omtrent halve grunnmuren ferdig og skoletomten er utvidet med ennå en liten parsell.

Overføring til holdningsskapende arbeid: vennskapsutvikling, kulturutveksling og
samarbeid om pedagogikk

I oktober 2017 kunne Urafiki markere 25 års samarbeid mellom skoler i Bergen og Bukavu, et
samarbeid som har utviklet seg og vokst etter at Urafiki ble etablert i 2013. Styret vedtok at
jubileet skulle benyttes til å fokusere det holdningsskapende arbeidet og skolesamarbeidet,
og ikke til å samle inn penger. Det verdimessige grunnlaget og det holdningsskapende
arbeidet er svært viktig både for styret i Urafiki og for styret i vår søsterorganisasjon i Bukavu.
Det foreligger en egen rapport fra jubileumsmarkeringen.

Utvikling av formålsprosenten:

I 2017 har 100 % av midlene gått til formålet idet kr 555417,05 har gått til tomter og
skolebygg i Bukavu (Jfr mål 2: Yte økonomisk støtte til skolebygninger og utstyrfot skoler i
Bukavu/Sør-Kivu.) og kr 10256,25 til vennskapsutvikling og kulturutveksling.(ifr mål 1

utvikle respekt, forståelse og vennskap mellom skoler og elever (...) og mål 4: (...)
kulturutveksling.)

Fortsatt drift
Regnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift, og styret finner at disse
forutsetningene er til stede.



Det er sannsynlig at det samlete omfanget av midler til formålet fra skolenes aksjoner,
private gaver og utbytte fra Urafikis egne aksjoner vil være i omtrent samme størrelsesorden
de kommende årene, forhåpentlig også litt over dagens nivå.

Arbeidsmiljø
Urafiki har ingen ansatte. At arbeid utføres på dugnad. Spørsmålet om arbeidsmiljø er derfor
ikke relevant.

Likestilling
Styret i Urafiki består av 4 kvinner og i mann. Det er ønskelig med flere mannlige
representanter i styret.

Ytre miljø
Urafiki driver ingen virksomhet som forurenser det ytre miljøet.

Fremtidig utvikling
Styret i Urafiki registrerer at stadig flere blir oppmerksom på Urafiki og Urafikis arbeid, og at
interessen for Urafikis arbeid er økende. Det er derfor grunn til å håpe på en økende
aktivitet i de kommende årene, både med tanke på det holdningsskapende arbeidet,
vennskapssamarbeidet mellom elever i Bergen og Kongo og ikke minst mht midler til
skolebygg. Behovet for bedre og flere skolebygg i Bukavu og omegn er enormt.
Samtidig ønsker vi ikke at organisasjonen skal bli så stor at vi mister den tette kontakten med
våre samarbeidspartnere i Bukavu, Kongo. Styret ønsker derfor en løpende dialog med styret
i vår søsterorganisasjon om organisasjonens ideelle størrelse, særlig i forhold til det direkte
samarbeid mellom skoler i Norge og Kongo.

Styret bekrefter at forutsetningene for fortsatt drift er til stede.

Styring av finansiell risiko.
Urafiki bidrar til bygging av skoler og evt noe skoleutstyr i den grad midler er tilgjengelig.
Våre samarbeidspartnere i Bukavu er innforstått med dette. Organisasjonen har heller ingen
utestående gjeld. Det foreligger derfor ingen finansiell risiko.

Bergen 20.febr 2018

____________

Si el Kulild (referent) Elisabeth Hunsrød (styremedlem)

_________

lngerossen føkonomiansvarlig) VigleikItoveland (styremedlem)

Kjer4ti Werner (leder)


