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ÅRSREGNSKAP 2019 OG RAPPORT
FRA STYRET
Stiftelse Giving Hope To a Child
Giving Hope to a Child, (GHTAC), er en humanitær stiftelse uten bindinger til bestemte livssyn eller
religioner.
Stiftelsen legger FNs bærekrafts mål for alt sitt arbeide med spesielt fokus på barns rettigheter,
likestilling, lek og idrett og utdannelse.

Formålet er å gi barn i Afrika mulighetene til et bedre liv og vi gjør dette gjennom å støtte deres
skolegang med midler til skolepenger, skoleuniformer, bibliotek, bidrag til skole bygg som trenger
utbedring og solceller som muliggjør kveldsundervisning for både barn og voksne..
Vi ønsker også å støtte opp under de lokalmiljøene de vokser oppi og bidra til en utvikling for alle som
omgir barnene!

Stiftelsen Giving Hope to a Child har i 2019 konsentrert sin
virksomhet om arbeidet for å hjelpe barn i Liberia til et bedre
liv, spesielt ved å tilby hjelp slik at foreldre har anledning til å
sende sine barn på skole.

SAMARBEID

STYRKE

RESULTAT
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Stiftelsen arbeider kontinuerlig for å utvikle sin aktivitet både geografisk og innholdsmessig.

Stiftelsen har forretningsadresse i Austrheim kommune ca. en time fra Bergen og har stiftere og
støttespillere fra hele Norge.
Alt arbeid i stiftelsen er frivillig arbeid uten betaling.
Gjennom en prosess for å finne en god samarbeidspartner lokalt samarbeider vi med The Department
of Community Service, (DCS), som er en del av The United Methodist Church, (UMC) i Liberia, som
driver et livssynsnøytralt humanitært og har lang erfaring fra denne typen arbeid og ble vurdert som
den mest kompetente samarbeidspartneren vi kunne få i landet. De står for det praktiske arbeidet
lokalt og rapporterer jevnlig til Styret i Giving Hope to a Child.
Stiftelsen er godkjent og medlem av Innsamlingskontrollen og alle finansielle forhold blir revidert i
Liberia og Norge av internasjonale revisjonsbyrå.

Alt arbeidet i stiftelsen blir gjort på dugnad av frivillige og styrets medlemmer. Styret har hatt 6 møter
i 2019.
En representant fra styret Rolf Maurseth reiste i april til Monrovia for å se på det arbeidet som ble
gjort lokalt og besøkte de skolene vi støttet. Han hadde samtaler med våre samarbeidspartnere om
avtaler og om forbedringer som kan gjøres for å effektivisere arbeidet lokalt og om hvordan
rapportering etc. skal gjøres.
Det er lagt ned et betydelig arbeid i å gjøre Stiftelsen mer synlig i det digitale landskapet, både med ny
WEB side og med betydelig økning på de sosiale mediene som Facebook, Twitter, Instagram og
LinkedIn. I 2019 er dette arbeidet videreført og brukes aktivt for å skaffe nye faddere og sponsorer.
Vi startet i 2018 i det små med å oppfordre til lek og moro gjennom idrett og har sett at dette skaper
stor glede og entusiasme og har videreutvikle denne aktiviteten i 2019 med lagdrakter og utstyr til et
gutte‐ og et jentelag på hver skole. I Norge er gymnastikk på skolen en selvfølge, men slik er det ikke i
Liberia.
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DCS har kontor i Monrovia. I samarbeid med DCS finner vi aktuelle prosjekt, der vi går inn med midler i
samarbeid med landsbyene som bidrar med arbeids timer og frivillig arbeid.

Styret ser at det arbeidet som gjøres i Liberia fanger oppmerksomhet og at vi nå virkelig kan si at det
nytter. Pengene brukes effektivt til de formål de er tenkt for til dem som bidrar økonomisk til stiftelsen
etter mange års erfaring.
Stiftelsen legger til grunn FNs bærekrafts mål for alt vårt arbeid og har i 2019 utviklet våre mål og
visjoner i tråd med dette. Videre har vi etablert personvern og etiske retningslinjer.
I januar 2020 reiste vi til Liberia hvor to fra styret reiser sammen med 7 faddere slik at flere kan få
oppleve landet og se det arbeidet vi sammen har gjort i landsbyene.
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Styret føler seg trygge på våre samarbeidspartnere og våre aktiviteter og ser frem mot å videreutvikle
og profesjonalisere vårt arbeid de kommende årene.
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Om Liberia
Liberia er et av verdens fattigste land. Det bor ca. 5 millioner mennesker i landet. Gjennomsnittlig
levealder er 60 år og bruttonasjonalproduktet pr innbygger er ca. 813 dollar, mens BNP i Norge er
58 790 dollar!

Tross stor fattigdom har de fleste fattige familier tilgang til et lite jordstykke hvor de kan dyrke
grønnsaker til eget forbruk. Hele 40 % av befolkningen lever i ekstrem fattigdom i henhold til FN og 50
% under den nasjonale fattigdomsgrensen.
Det er få som lider av direkte matmangel, men kosten er ensidig og mange barn lider av feilernæring.
Rent vann er en mangelvare, og småbarna er spesielt utsatt for magevondt og infeksjonssykdommer
fra parasitter og bakterier i vannet. Ved sykdom er det ikke lett å få helsehjelp.
Problemet er at det fremdeles svært få leger i Liberia, og tilgangen til medisiner er minimal.

Skolegang
I Liberia skal barna begynne på skolen det året de fyller seks år. Likevel er det mange som ikke
begynner før de er åtte eller kanskje tolv år. Det er forventet totalt 4 år på skole i gjennomsnitt.
Det er mange voksne som aldri har gått på skolen på grunn av krig, Ebola og fattigdom og
analfabetismen er ca. 60 % for dem over 15 år.
I de første skoletrinnene er det ofte mange barn i klassene, helt opp til 100 barn kan sitte tett i tett.
Det er flere jenter enn gutter som ikke fullfører skolen. En grunn til dette er hyppige
ungdomsgraviditeter.
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I landsbyene er det vanlig å bo i et lite hus bygd av sandblokker eller mur. Huset brukes til å sove i,
mens dagene tilbringes ute. Også maten tilberedes utendørs, gjerne under et lite stråtak i ly for
regnet.

En del av de eldre barna må slutte på skolen for å hjelpe til hjemme som ekstra arbeidskraft.

Ung befolkning
Liberia har en ung befolkning. Etter en lang og vond borgerkrig er omtrent halvparten av dem som bor
i landet under 25 år. Borgerkrigen førte til enorme tap og ødeleggelser – som de overlevende fortsatt
strever med å gjenoppbygge: Det forventes at barna skal delta i denne gjenoppbyggingen.
Levealder 58 år.

Om vårt arbeid i Liberia i 2019
Fokus i 2019 har vært de 4 skolene vi allerede har startet å arbeide med og videreutvikle dem.
Antall elever er økt fra 60 til 100 pr skole, totalt 400 + (160 i 2019) elever får støtte. Skolegang er
grunnstenen i vårt arbeid og gjennom bedre utnyttelse av ressurser og godt samarbeid med våre
partnere har vi klart å øke antallet uten vesentlig kostnadsøkning.
Norsk Bibliotekforening gav sin julegave til GHTAC i 2018 og den har gjort det mulig å gi to av
skolene bibliotek, så ved utgangen av 2019 har alle våre skoler bibliotek, noe som ikke er en
selvfølge i dette fattige landet.
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Mange familier har ikke penger til å la barna gå på skole. Og mange slutter på skolen etter en tid, fordi
foreldrene ikke har råd til å sende barna på skolen.

Solceller installert på 2 skoler i Liberia!
Vartekeh og Velley‐Ta skolene fikk installert solceller i 2018 og vi har fulgt effekten av dette og før vi
eventuelt installerer på flere skoler, også avhengig av økonomien.
For mange i landsbyene, både voksne og barn, er dette første gang de kan lese og studere i elektrisk
lys. Nå kan det drives kveldsundervisning for voksne, leksehjelp og sosiale og kulturelle aktiviteter.
Skolene skal bli grendehus og aktivitetshus. Kveldsundervisningen er allerede i gang og anleggene
fungerer godt.
Det er bevilget penger i 2 år til nødvendig vedlikehold av solcellene.
Dette er et samarbeidsprosjekt hvor vi skaffer midlene og landsbyen sørger for vakt og vedlikehold og
har bistått med installasjonen.

1.1 Vartekeh & Gbomokollie landsbyen

Det bor ca. 1.200 mennesker i selve landsbyen og ca. 1.300 mennesker i nabolandsbyen,
Gbamokollie, som også sokner til Vartekeh skolen. De har bygget skolen selv, og på skolen går
det nå ca. 200 elever. Landsbyen ligger i Margibi County.

1.2 Vartekeh Skolen

Dette prosjektet startet i 2016. Giving Hope har inngått avtale om å bidra med skolepenger til
60 eller flere barn i en 3 års periode. Stiftelsen bidrar med USD 20.000 pr år. Det er
befolkningen i landsbyen som velger ut de fattigste barna som ikke har anledning til å betale
skolepenger og som ikke har råd til skoleuniform og skolemateriell. Og prioriterer dem som har
mistet foreldrene eller har spesielle behov og likevekt mellom gutter og jenter.
Hva vi støtter: 100 elever, 47 jenter og 53 gutter, av disse er en handicappet.
På skolen er det 8 lærere der tre er ansatte og 5 er frivillige. De lokale myndighetene har gitt
lovnad om at skolen skal få 2 nye lærere, slik at antall lærere blir 10.
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1. VARTEKEH

1.3

The Vartekeh School Solar Cell Facility Project

1.4

The Vartekeh School Library Project

I 2018 ble det installert et solcelleanlegg på skolen for å kunne bruke bygningen etter mørkets
frembrudd til lekselesing, voksenopplæring og sosiale aktiviteter.
Vi er veldig glad for at en annen organisasjon nå har etablert et voksent opplæringsprogram på
skolen for «dropp ut» elever og voksene som aldri har gått på skole. De har nå over 40
deltagere.

2. VELLEY‐ TA
2.1 Velley‐ Ta landsbyen

Dette er en av mange svært fattige landsbyer i Liberia. Det bor ca. 800 mennesker i landsbyen
som ligger i Glorohulma Clan i Margibi County. Folket i landsbyen lever av jordbruk. Mennene
jobber på gummiplantasjer og kvinnene har harde dager hjemme med å lage mat og skaffe
klær til familien. Kassava og ris er viktige matvarer.

2.2 The Velley‐Ta School Project

På denne skolen er det ca. 130 elever. Vi støtter 100 elever med skolepenger, skoleuniformer,
gym tøy, sko, skolesekker og skolemateriell for de barna som trenger det mest. Skolen som
landsbyen er meget stolt over, har de bygget selv.
På denne skolen er det 6 lærere. Myndighetene betaler ikke lønn til disse lærerne. De mottar
godtgjørelse fra elevene som går på skolen. Her bidrar vi med USD 20.000 pr år.
Hva vi støtter: 100 elever, 49 jenter, 51 gutter ingen med spesielle behov
Lærere: 8
Ingen av elevene i programmet har sluttet på skolen i 2019.

2.3 The Velley‐Ta School Library Project

Biblioteket på denne skolen er nå ferdig og tatt i bruk stor glede for barna ved skolen. Også her
har landsbyen selv bidratt med bokhyller og inventar. Stiftelsen vil bidra til videre utvikling og
oppdateringer av biblioteket.

2.4 The Velley‐Ta School Solar Cell Facility Project

Solcelle anlegget på Velley‐Ta skolen er må tatt i bruk og har vært en stor suksess for landsbyen
og bidrar også til kveld‐skole bor voksene som har gått lite på skole.
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Liberiske myndigheter har laget en oversikt over hvilke bøker et skolebibliotek bør inneholde.
Landsbyens egne innbyggere har kostet bokhyller og inventar til biblioteket og vi har bidratt
med penger til innkjøp av bøker. Både barn og voksne er ivrig etter å tilegne seg ny kunnskap,
men bøker er noe folk ikke har råd til å kjøpe selv. Solcellene gir lys slik at skolen nå kan brukes
til lekselesing, voksenopplæring og som samfunnshus.
Biblioteket er nå i full drift både på dag og kveldstid.

2.5 Samfunnshuset

GHTAC har hjelp til selvhjelp som et viktig prinsipp og alle tiltak skal bidra til at landsbyenes
innbyggere engasjerer seg. Vår tanke om å utvikle skolen til å bli det viktigste møtestedet viser
seg å fungere. Kveldskolene er i gang, andre organisasjoner tar i bruk byggene men viktigst av
alt er det engasjementet landsbyen selv viser med støtte fra vår samarbeidspartner.
For å fremme adferdsendringer hos elevene er det etablert forskjellige grupper/klubber med
forskjellige tema som helse/hygiene, miljø og idrettslag hvor elevene selv er lederne og
organisatorene.
Videre har de quizz, debatt trening og stave konkurranser på kveldene.

2.6 FAU. (foreldrerådets arbeidsutvalg)

Skolen har et meget aktivt FAU som sørger for skolens vedlikehold og aktivitet. De er engasjert
i å utvikle en Cassava «gård» og grønnsakshage som skolen har fått av landsbyen. De arbeider
tett med utdanningskontoret for å skaffe flere lærere og videreutdanne de frivillige lærerne.

3. DEMENTA
3.1 Dementa landsbyen
Dementa er en jordbruks‐ landsby i Bong fylket i sentrale Liberia. De fleste i denne landsbyen
lever for en dollar dagen!
De fleste innbyggerne i landsbyen er enslige kvinner uten annen arbeids kunnskap enn
jordbruk for eget konsum.
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Det er nå 30 pluss elever som er aktive på kveldskolen. Mange av elevene på dagskolen bruker
nå lyset på skolen for å gjøre lekser om kvelden

Skolebygget ble startet av en som utvandret fra landsbyen til Amerika, men fikk økonomiske
problemer så den ble liggende brakk i mange år før LUMDS, (Liberian Methodist Development
Services) med støtte fra UMC Norway, ferdigstilte bygget i 2015.

3.2 Dementa School Project
I løpet av 2018 etablerte vi samarbeid med ytterligere 2 skoler. Det er Frank Diggs skolen i St.
John Community i Grand Bassa County, og Dementa landsbyen i Bong County.
Vi støtter nå 100 elever med skolepenger, skoleuniformer, gym tøy, sko, skolesekker og
skolemateriell for de barna som trenger det mest. Stiftelsen bidrar med 20.000 US dollar pr år.

Fakta: 100 elever, 48 jenter og 52 gutter
Lærere 9 stykker, tre betalt av det offentlige resten er frivillige.

3.3 Dementa Library Project
I 2019 bevilget GHTA 10.000 dollar til bygging av nytt bibliotek, kontorer, møterom og tre
klasserom. Skolen hadde ikke nok areal og for å få en funksjonell skole var dette det viktigste
tiltaket for å oppgradere bygget for lærere og elever.
Med den generøse julegaven fra Norsk Biblioteksforening kunne vi gjennomføre dette for oss
og landsbyen ambisiøse og viktige prosjektet.
Landsbyen sto for mye av arbeidet, lokale materialer og skal vedlikeholde bygget fremover.
Kari Torkildsen Utkilen fra Norsk Biblioteksforening sto for den høytidlige åpningen i januar
2020.
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Det var veldig få som hadde råd til å gå på skolen før GHTAC startet sitt program her i 2018 og
nå i 2019 er skolen full!

Skolens FAU er aktiv på mange områder og arbeider sammen med administrasjonen for å sørge
for at skolen fungerer optimalt for elever og lærere. De søker støtte fra andre organisasjoner
for å skaffe flere kvalifiserte lærere.
Sammen med resten av innbyggerne driver de skolens grønnsakshage som landsbyen har gitt
skolen og som skaffer en del av maten til elevene. De sørger for materiale som trengs for
vedlikehold og organiserer landsbyens deltagelse i arbeid på skolen.

4. FRANK DIGGS
4.1 Frank Diggs landsbyen
Landsbyen er meget fattig med en levestandard på ca. 75% av Liberias gjennomsnitt som
allerede er blant de laveste i verden. Det er mange foreldreløse barn i landsbyen som nå går
på skolen.
I 2018 fikk Frank Diggs skolen store deler av taket blast av i en kraftig storm. Det er samlet inn
penger til materialer til nytt tak og landsbyen har selv bygget det opp og det sto ferdig før
regntiden i 2019 når Rolf var på besøk.
Vårt bidrag er ca. 3.500 US dollar.

4.2 Frank Diggs School Project
På Frank Diggs støtter vi også 100 elever med skolepenger, utstyr, bøker og uniformer.
56 jenter og 44 gutter.
Det er 12 lærere hvor 6 er betalt av det offentlige resten er frivillige.
Skolen er 9 årig og har også forskole.
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3.4 Landsbyens innsats

Vårt bidrag er også her 20.000 US dollar pr år.
For å motivere å utvide elevenes horisont har også denne skolen satt i gang tiltak utover
pensum. Hver fredag er det aktiviteter som baking, sport og arbeid i skolens kjøkkenhage
videre er de startet flere grupper som skal hjelpe elevene i sosial adferd på skolen og hjemme i
landsbyen. I tillegg er det en dag hvor alle deltar i rydding og vasking.

4.3 Frank Diggs Library project
Nytt skolebibliotek sto ferdig i januar 2020. Etter at taket var reparert kunne vi gå i gang med å
utstyre skolen med ett rom med bibliotek.

En av hjelpelærerne har tatt opp utfordringen fra GHTAC om å produsere varer som stiftelsen
kan selge til inntekt for landsbyen. Det er gledelig at de nå ser muligheter til å produsere noe
som bidrar til deres egen skole og fremtid. Stiftelsen vil opprette en nettbutikk for å selge
varene videre og selge dem på diverse arrangement de er med på.
I 2019 har de begynt med enkle smykker og sko/tøfler og baker brød for lokal markedet.
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4.4 Entreprenørskap / hjelp til selvhjelp

Flere faddere, sponsorer og givere
Stiftelsen er svært glad for avtalen med RAMT som er sponsor for Giving Hope to a Child og har inngått
en 3 års avtale på 50.000 NOK pr år.
De ansatte i Multiconsult stemte for andre gang frem GHTAC som mottager av deres julegave i 2019
på 150.000 kr, i 2016 mottok stiftelsen 250.000 kr og dette gjør selskapet til en av stiftelsens største
bidragsytere ved siden av LINK arkitektur. Vi vil takke begge selskapene for deres generøsitet og tillit.

Stiftelsen mottok høsten 2018 en flott gave fra Norsk Bibliotekforening på hele kr 101.500,‐. Styret retter stor
takk til foreningen sentralt og til biblioteket i Austrheim kommune.
Noe som har gjort mulig å gi de siste to skolene et skolebibliotek.

Vi støtter i dag ca. 400 barn med skolegang i Liberia. For tiden har vi vel 50 faste givere/faddere. Vi
har et stort behov for å få flere som støtter stiftelsens arbeid. Dette blir et prioritert arbeid for styret
framover.
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Ved hjelp av midler fra Multiconsult har vi etablert solcelle anlegg på to skoler og vurderer fortløpende
effekten av dette. Det ser ut til at dette gir svært god effekt i hele landsbyene og skaper stolthet,
interesse og mulighet for mange som ikke tidligere har hatt anledning til å gå på skolen.

Budsjett for planlagte prosjekt i 2020
Inngåtte avtaler
med DCS

Snitt kurs

8,20

9,00

10,50

11,00

2018

2019

2020

2021

164 000

180 000

210 000

220 000

5 525

5 850

6 825

10 660

13 650

14 300

Navn på skole
Vartekehe
Skolepenger etc.
Bibliotek
Solceller, installering og drift
Sum

180 185

180 000

229 500

241 125

Skolepenger etc.

164 000

180 000

210 000

220 000

5 330

6 825

7 150

10 660

13 650

14 300

Bibliotek
Solceller, installering og drift
Sum

179 990

180 000

230 475

241 450

82 000

180 000

210 000

220 000

27 000

6 825

7 150

123 000

207 000

216 825

227 150

82 000

180 000

210 000

220 000

6 825

7 150

Frank Diggs
Skolepenger etc.
Bibliotek
Solceller, installering og drift
Nytt tak
Sum

41 000

Dementa
Skolepenger etc.
Bibliotek
Solceller, installering og drift
Bygging av bibliotek
Sum

82 000

180 000

216 825

227 150

483 175

747 000

893 625

936 875

1 180 175

1 927 175

2 820 800

3 757 675

Revisjon/regnskap

49 500

54 388

30 000

30 000

Reiser

21 000

0

0

0

Andre utgifter

30 000

30 000

22 000

25 000

Sum andre utgifter

100 500

84 388

52 000

55 000

Sum utgifter totalt

583 675

831 388

945 625

991 875

Sum skoler
Sum akkumulert
Andre utgifter
til drift
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Velley-ta

Styret har lagt opp til en konsolidering i 2020 0g 2021. En rekordhøy dollar kurs gjør at vi må øke
inntektene for å opprettholde aktiviteten samt at vi har brukt mye av våre reserver på å sette i gang
alle prosjektene og må bygge opp et sikrere inntektsgrunnlag før nye prosjekt igangsettes. Ingen nye
prosjekt planlagt i 2020.

Redegjørelse for aktivitetsregnskapet

Totalt anskaffede midler i 2019 var kr 449.746 mot kr 414.103 i 2018. Anvendte midler som oppfyller
stiftelsen formål var kr 742.490 i 2019 og kr 666.132 i 2018.
Totale kostnader til administrasjon var kr 54.338 i 2019 og kr 49.124 i 2018.
Stiftelsens innsamlingsprosent var 96 % i 2019 og 97% i 2018. Administrasjonsprosenten var 7% i
2019 og 7% i 2018.

Stiftelsen har som mål alltid å ha rimelig god likviditet i forhold til de forpliktelser vi har tatt på oss. Vi
bør ha kapital til å dekke ca. ett års drift.

Fortsatt drift

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Styret forventer høyere inntekter i
2020 enn i 2019. Samarbeidsavtalene stiftelsen inngår i Liberia er basert på et langsiktig engasjement
og varer vanligvis i 3 år med muligheter for at avtalene kan forlenges. Det er svært viktig at stiftelsen
klarer å øke antall faddere og sponsorer og andre inntektskilder i årene som kommer.

Samarbeid

Stiftelsen vil også i 2020 og i de nærmeste årene fortsette samarbeidet med The Department of
Community Service i UMC i Monrovia. Et mål er at de prosjektene vi engasjerer oss i skal føre til
generelle bedring av levevilkårene for barna og folkene i landsbyene slik at de i større grad kan bli
selvhjulpne og styret er meget tilfreds med den utviklingen vi ser i de 4 landsbyene som vi arbeider i
dag.!

Faddere, givere og samarbeidspartnere

Styret retter en stor takk til alle som var med å støtte vårt arbeid i 2019. Det gjelder de mange
trofaste fadderne, faste givere, bedrifter og organisasjoner, de som støtter oss med grasrot andeler,
privatpersoner som samler inn på eget initiativ og de som vi samarbeider med og som er med å støtte
et viktig arbeid for å bedre levekårene for barn i Liberia.
En spesiell takk går til de ansatte i Multiconsult som i 2019 gav 150.000 kr i julegave til GHTAC.
Austrheim, den 02.06.2020
Rolf Maurseth
Styreleder

Tove Odland
Styremedlem
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