URAFIKI

ÅRSBERETNING 2018

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.
Urafiki koordinerer og administrerer skolesamarbeid mellom skoler i Norge (Bergen og Arendal) og
skoler i Bukavu. Økonomisk bistand til utbedring av eksisterende skolebygg og nybygging inngår i
samarbeidet.
Urafiki har sete i Bergen, og de fleste skolene som deltar i samarbeidet holder også til i Bergen. I
tillegg deltar en skole i Arendal. Urafiki har også en liten avdeling i Hamburg som arbeider for å
skaffe penger til utbedring/ bygging av skolebygg.

Urafiki samarbeider tett med søsterorganisasjonen Urafiki Bukavu-Bergen (UBB), DR Kongo.
Formål og mål

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
o
o
o

o

Utvikle gjensidig respekt, forståelse og vennskap mellom skoler og elever ved de
deltakende skolene i Norge og DR Kongo.
Yte økonomisk støtte til skolebygninger og utstyr for skoler i Bukavu /Sør-Kivu.
Bidra til utvikling av undervisningskvalitet
Delta i kulturutveksling
Bidra til samfunns- og demokratiutvikling gjennom Økt tilgang til utdanning og
utvikling av demokratiske holdninger i begge land

Urafikis styre i 2017
På årsmøtet 23.mai ble Reidun Lønning valgt inn som nytt styremedlem. Kjersti Werner ble
gjenvalgt som leder.
Styrets sammensetning har dermed vært slik:
Vigleik Stoveland (referent)
Inger Fossen føkonomiansvarlig)
Reidun Lønning (styremedlem)
Kjersti Werner (leder)
Anne Hedin har vært fast gjest i styret fra august 2018.

Møtevirksomhet
Styremøter:
Styret har hatt 9 styremøter hvor totalt 97 saker ble behandlet.

Årsmøte:
Årsmøte ble gjennomført onsdag 23.mai. Ca 20 deltakere.

Medlemsmøter:
Det ble gjennomført et med Iemsmøte i forbindelse med årsmøtet. Ca 20 deltakere
Åpne møter:
I samarbeid med Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune arrangerte Urafiki et åpent
temamøte på Bergen offentlige bibliotek med tittelen Kulturmøter. Arrangementet inngikk i
Internasjonal Uke i Bergen. Ca 100 deltakere.
Møte med vår søsterorganisasjon:
I februar 2018 ble det gjennomført et tre dagers arbeidsseminar mellom Urafiki Bergen vi
leder og styret i UBB. Det foreligger en egen rapport fra dette arbeidsseminaret.
Medlemsutvikling og medlemskontakt
Ordningen med betalende medlemmer ble innført i 2017. Antall betalende medlemmer var
34 ved utgangen av 2017 og steg til 43 i løpet av 2018.
Det ble sendt ut to medlemsbrev i løpet av året.
Deltakende skoler i Norge:
Følgende skoler har deltatt i Urafiki-samarbeidet i 2018: Bjørndalsskogen skole, Christi
Krybbe skoler, Lynghaug skole og Midtun skole i Bergen og Rykene skole i Arendal. Varden
skole i Bergen kom med i samarbeidet mot slutten av året.
Styret har et sterkt ønske om å utvide antall Urafiki-skoler i Norge slik at alle de ti Urafiki
skolene i Bukavu kan få sin definerte vennskapsskole.
Redegjørelse for årsregnskapet
A

lnntektsskapende aktiviteter:
•

•
•
•
•
•
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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 i
Bergen, dessuten Rykene skole i Arendal. Skolene gjennomfører ulike aktiviteter og
aksjoner som f.eks. utlodning, salg av vafier og kaker, solidaritetsløp, konserter og
familiedag.
Loppemarked i regi av styret i Urafiki på Christi Krybbe skoler og i Hamburg.
Julemarked i regi av styret på Fiskerimuseet, Festplassen, Ambrosia Tønnesens plass og
på noen arbeidsplasser.
Salg av diverse hjemmelagete produktet i Bergen og Hamburg gjennom året.
Gaver fra enkeltpersoner.
Medlemsavgift (kr 250,- i 2018)

Tilskudd og/ eller sponsorinntekter
Urafiki har ikke mottatt tilskudd fra det offentlige, fra fond eLl. og har heller ikke mottatt
sponsorinntekter.

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, produksjon av varer for salg og planlegging og gjennomføring av loppemarked
og julemarked.

D

Overføringer til formålet i Bukavu rapportering og dokumentasjon av brukte midler.
I løpet av 2018 er det foretatt totalt ni overføringer til formålet i Bukavu med et samlet beløp
på kr 312.040, dvs 38.080 USD.
—

Det er utarbeidet et godt system for rapportering og dokumentasjon av utført arbeid mellom
Urafikis styre og styret i vår søsterorganisasjon i Bukavu. Hver overføring følges av et
nummerert «Money transfer-skjema» som spesifiserer hva de overførte midlene er tiltenkt.
Styret i vår sØsterorganisasjon kvitterer og returnerer Money transfer-skjemaet sammen med
kopier av kvitteringer og regnskap når det avtalte arbeidet er utført. Urafiki mottar dessuten
fortiøpende dokumentasjon i form av bilder som viser fremdriften i de aktuelle
byggearbeidene.
Styret i Urafiki Bergen er svært godt fornøyd med økonomioppfølging og dokumentasjonen
fra vår søsterorganisasjons.

Beskrivelse av aktiviteter i 2018 med utgangspunkt i Urafikis målsettinger:
A Økonomisk støtte til skolebygninger og utstyr for skoler i Bukavu

/ Sør-Kivu.

Følgende er utført i 2018:
lnstitute Makedonia:
Skolebygget er foreløpig en trebygning med bølgeblikktak. En kraftig storm rev av taket og
ødela to klasserom. Skolen har fått nytt tak. De ødelagte klasserommene er ennå ikke
erstattet.
EP Makedonia.
Skolebygget er foreløpig en trebygning med bølgeblikktak. Taket ble revet av i en storm.
Skolen har fått nytt tak.
lnstitute Kazaroho
Dette store byggeprosjektet fortsetter. Målet er en tre etasjers murbygning med totalt 12
klasserom, kontor, lærerarbeidsrom og bibliotek. I løpet av 2018 ble 2.etasje ferdig, med
unntak av vinduer, dører o.I. De to nederste etasjene blir nå ferdigstilt og skal tas i bruk ved
skolestart høsten 2019.
EP Kabonde
Skolen opplevde en elevtallsøkning på over 100% ved oppstart av nytt skoleår. Behovet for
flere klasserom var dermed akutt. Et nytt klasserom i en trebygning og nye pulter kom på
plass med rekordfart.
EP Mulambula
Arbeidet med å erstatte de eksisterende trebygningene med mursteinsbygg fortsetter.
Bukavu ligger i etjordsjelvområde og hardt regn kan føre til jordras. Grunnarbeidene har
derfor vært omfattende. I løpet av 2018 har veggene til de første tre kiasserommene

kommet opp, og planen er å gjøre disse rommene helt ferdig før man starter byggingen av
flere klasserom.
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Bidra til digitalisering av undervisningen i Bukavu og legge til tette for digital kontakt
mellom vennskapsskoler i Norge og Bukavu.
Solcel ler
Det er montert et lite solcelle-anlegg på tre av skolene, foreløpig bare med ett solcellepanel
og ett batteri på hver av skolene. Anleggene er store nok til å drive fire pc’er samt skaffe lys
på kontoret.
PC’er
Urafiki har fått kjøpe gjenbruks-PC’er fra Bjørkhaug arbeidsfellesskap til en billig penge.
PC’ene har vært i bruk i bergensskolen og er fortsatt fullt brukbare etter rensing. I løpet av
2018 ble 11 PC’er overlevert til vår søsterorganisasjon som står for fordelingen mellom
samarbeidsskolene våre.
Flere tilsvarende PC’er er et sterkt ønske fra våre samarbeidspartnere, og i løpet av 2018 fikk
Urafiki positiv respons fra Bergen kommune på søknad om å få overta et større antall brukte
PC’er når alle elev-pc’ene i bergensskolen byttes ut ved overgang til Windows 10, totalt 200
stk.

C

Samarbeid om undervisning og pedagogisk arbeidet
Det faglige samarbeidet mellom samarbeidet mellom skoler og Bergen og Bukavu er under
utvikling, mulighetene for direkte kontakt er økende etter hvert som skolene i Bukavu får
tilgang til internett. I løpet av 2018 har styret samarbeidet med styret i vår
søsterorganisasjon om å etablere definerte vennskapsskolesamarbeid og om å få dette
skolesamarbeidet inn i fastere former.
I oktober 2017 presenterte Urafiki en utstilling av elevarbeider fra Bukavu og Bergen i Bergen
offentlige bibliotek, og i 2018 ble den samme utstillingen presentert i Bukavu.

D

Informasjons- og holdningsskapende arbeid
Urafiki ønsker å bidra til holdnings- og kunnskapsutvikling om bistandsarbeid generelt og om
forholdene i Kongo spesielt.
Under Internasjonal Uke arrangerte Urafiki derfor for andre gang en åpen temakveld på
Bergen offentlige bibliotek, denne gang med Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune
som medarrangører. Tema for samlingen var Kulturmøter, og spørsmålene som ble belyst var
bl.a. hvordan vi møter mennesker fra andre kulturer, hvordan møter vi våre
samarbeidspartnere når vi gir bistand og hvordan vi kan bidra til gjensidige møter som styres
av likeverd. Ingunn Kleppsvik, tidligere ambassadør til Nicaragua, Venezuela og Tanzania
holdt hovedinnlegget før tre konkrete bistandsprosjekter ble presentert; Cows for education
(Uganda), Mercy ships arbeid langs kysten av Vest-Afrika og Urafikis arbeid i Bukavu, Kongo.
Dansegruppen Simba Arts bidro med afrikanske rytmer og dans.
Urafiki var en av bidragsyterne på Internasjonal Ukes familiedag 27.oktober hvor en rekke
organisasjoner deltar med sine informasjonsboder. Urafiki hadde lagt til rette for mange ulike
aktiviteter for både barn og voksne som skapte stor interesse.

Utvikling av formålsprosenten:
I 2018 har 99,5% av midlene gått til formålet. Den eneste administrative utgiftene er utgift til
revisor (kr 1563,-).
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 3 kvinner og 1 mann.
Ytre miljø
Urafiki driver ingen virksomhet som forurenser det ytre miljøet.
Fremtidig utvikling
Urafiki er en liten organisasjon med begrensete midler, men det ytes en betydelig frivillig
innsats både i Norge, Tyskland og Bukavu, Kongo, som gjør at midlene rekker langt.
Interessen for å delta i det frivillig arbeid er økende, så det er grunn til å forvente økt aktivitet
i de kommende årene. Behovet for bedre og flere skolebygg i Bukavu er enormt.
Samarbeid om det pedagogiske arbeidet og utvikling av vennskapsskolesamarbeidet vil være
et fokusområde i de kommende årene.
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 13.03.2019

I nger FiSssen (regnskapsansvarlig)

Reidun Lønning (styredlem)

A)ÆJV
Kje/sti Werner (leder)

