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Generelt 
 
Stiftelsens daglige leder startet i 2006 foreningen «The Shambala Connection» (TSC). 
 
22. oktober 2008 ble Stiftelsen Children of Shambala (CoS) stiftet og overtok TSC’s arbeide. TSC ble 
samtidig avviklet. Stiftelsen åpnet sitt regnskap med åpningsbalanse pålydende kr. 100.000 i 
stiftelseskapital. 
 
Stiftelsen Children of Shambala (CoS) skiftet i 2016 navn til Stiftelsen Shambala Foundation (SF). 
 
Stiftelsens inntekter utgjøres av bidrag fra næringslivet, fra andre humanitære organisasjoner og fra private 
bidragsytere. Stiftelsens kostnader består normalt av administrasjonskostnader i Norge, samt direkte 
tilskudd til prosjekter utført i Asia. 
 
SF er en politisk og religiøst uavhenging humanitær Stiftelse i henhold til ”Lov om Stiftelser” av 1. januar 
2005. Stiftelsens formål er å bekjempe fattigdom i Asia.  
 
SF’s øverste organ er Styret. Styret har i 2019 bestått av: 
 
Arild Storm Larsen (Styreleder), Regina Margrieta van Lingen (Nestleder) og Arnstein Moy. 
 
Etter åtte års tjenestetid vil nevnte Styre bli avløst ved utgangen av 2019. Nytt Styre vil fra 01.01.2020 
bestå av: 
 
Dan Joakim Gården Voilås (Styreleder), Stina Torjesen (Nestleder) og Daniel Wie. 
 
Daglig Leder har i 2019 vært Jan Terje Voilås. 
 
Stiftelsens revisor var i 2019 RevisorGruppen Agder AS ved statsautorisert revisor Randi Kallevik. 
 
Det ble i 2019 avholdt 2 styremøter. 
 
 
Fra egenproduksjon til samarbeid 
 
SF finansierer humanitære prosjekter og programmer i Kina. Fra 2006 til og med 2012 ble disse også 
planlagt og implementert av stiftelsen.  
 
For å oppnå høyere grad av legitimitet fra Kinesiske myndigheter ble Shambala Foundation Ltd (SFL) 
registrert i Hong Kong i januar 2013. Fra denne dato overtok SFL arbeidet i Kina. SFL ble SF’s 
hovedsamarbeidspartner.  
 
Like etter etableringen av SFL gjorde Kinesiske myndigheter det klart at vår type virksomhet i fremtiden 
ikke vil kunne implementeres av organisasjoner registrert utenfor Kina, herunder også Hong Kong.  
 
For å komme denne endringen i møte etablerte og registrerte derfor SF i januar 2014 Ivy Consultancy Ltd 
(IVY) i Dali County i provinsen Yunnan. {ret etter innledet SF samarbeid med June First Kindergarten 
(JFK) i Tongren County i provinsen Qinghai. 
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Ivy Consultancy Ltd ble i 2018 tildelt lisens som privat skole og måtte endre navn til Ivy Training School 
(ITS). JFK har vært lisensiert siden 2013. 
 
ITS og JFK kan nå lovlig gjennomføre SFs prosjeter i Kina. ITS og JFK utfører sine virksomheter i tråd 
med prinsipper anerkjent som sosialt entrepenørskap. Begge bidrar hvert år med betydelige ressurser til SFs 
prosjekter. 
 
 
Hvor 
 
SF’ kontoradresse var i 2019 Østre Strandgate 56, 4608 Kristiansand. Den er nå skiftet til Kalkveien 12, 
4630 Kristiansand. 
 
 
Arbeidsmiljø 
 
Alt arbeid utført i SF fra 2006-2011, tilsvarende rundt 2 årsverk per år, har vært utført som frivillig ulønnet 
innsats. Fra og med 2012 har daglig leder mottatt lønn. 
 
SF bistår ITS i det daglige med prosjektutvikling, finansiering og implementering, samt med 
organisasjonsutvikling og økonomistyring. ITS’ arbeid utføres i tillegg av fire faste prosjektmedarbeidere, 
seks til åtte sesong-ansatte og rundt 50 frivillige. Bortsett fra en fra Kanada, er samtlige ansatte/frivillige 
Kinesiske statsborgere. 
 
Arbeidsmiljøet blant ansatte og frivillige ansees som utmerket. 
 
 
Det ytre miljø 
 
SF’ virksomhet representerer ingen negative effekter på det ytre miljø. 
 
 
Likestilling 
 
SF vektlegger kjønnsmessig likestilling på alle nivåer i egen organisasjon såvel som i samarbeidende 
organisasjoner.  
 
 
Produksjon og fokus 
 
Samarbeidet mellom SF og ITS/JFK er fortsatt rettet mot SFs hovedprosjekt «Barnehjem Uten Vegger» 
(BUV), som fra 2020 vil bli implementert i provinsene Yunnan og Qinghai. Prosjektets hovedmål er 
fattigdoms-bekjemping gjennom sekulær utdanning og spesielt utviklet tilleggsutdanning.  
 
BUV er rettet mot barn og unge som lever i absolutt fattigdom (Under FNs fattigdomsgrense) og som 
aksepterer skolegang og utdanning som en vei ut av fattigdom.  
 
Følgende barn gis prioritet: 
 

a) Jenter 
b) Barn med minoritetsbakgrunn 
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c) Barn med nomade- eller seminomadisk bakgrunn 
d) Barn som har mistet eller blitt forlatt av en eller begge foreldre 
e) Barn som i vesentlig grad vokser opp uten sine foreldre 
f) Barn som av ulike årsaker er avskåret fra utdanning 
g) Barn som anses som spesielt utsatte for å bli sendt til institusjoner, barnearbeid, prostitusjon, salg, 

utsatt for vold og andre forhold som gjør dem spesielt sårbare 
 
BUV startet i 2009 med 30 barn, men har siden vokst og omfattet i 2019 rundt 14.000 mennesker direkte; 
2.800 barn og rundt 11.200 foresatte/familiemedlemmer.  
 
Den statskontrollerte organisasjonen China Charities Aid Foundation for Children (CCAFC) utpekte i 2013 
og også i 2014 BUV til et av de mest ”innovative og spennende” prosjekter i Kina.  
 
Våren 2016 fastsatte SF måltall for sin produksjon for perioden 1/7-2016 til 31/12-2019. Følgende tabell 
viser måltallene som ble satt (rødt) og oppnådde resultater (blått) pr. 31/12-2019: 
 

 
 
Idè, konsept og metodikk 
 
BUV er utviklet med den oppfatning at veien ut av fattigdom først og fremst er en mental prosess hvor den 
viktigste og helt avgjørende faktor, er den fattiges eget absolutte ønske om og vilje til å gjøre noe med sin 
egen situasjon. Kilden til såvel ønske som vilje kommer fra egne drømmer, egen inspirasjon og egen 
motivasjon. 
 
Drømmer, inspirasjon og motivasjon er avgjørende faktorer, men i de fleste tilfeller ikke nok. De fattigste 
vil møte mange hindringer (sosiale, fysiske, kunnskapsmessige, praktiske, psykologiske, økonomiske) 
langs den lange veien ut av fattigdom, og mange av dem kan ikke overkommes uten hjelp. I tillegg anses 
det som avgjørende at barn får vokse opp i en tilnærmet normal familiesituasjon, at de får dekket sine 
basisbehov, og at de får sekulær utdanning til det høyeste nivå den enkelte kan nå. 
 
BUV er ingen gitt oppskrift, men en dynamisk prosess rundt utvikling og implementering av virkemidler 
som stadig bedre og mer effektivt kan: 

2016

ACTIVITY GOALS F S F S F S F # %

WR-Camps 2,000 672 894 1,066 1,057 1,137 1,184 1,190 7,200 360.0%
FJEP-Lite 150 56 50 50 50 50 50 50 356 237.3%
FJEP-Elite (DYL) 100 0 30 28 11 25 0 26 120 120.0%
Scholarships 200 108 94 144 104 258 80 53 841 420.5%
Total humanitarian 2,450 836 1,068 1,288 1,222 1,470 1,314 1,319 8,517 347.6%

Total Commercial 500 78 114 102 117 0 86 115 612 122.4%

Direct Beneficiaries 2,950 914 1,182 1,390 1,339 1,470 1,400 1,434 9,129 309.5%
Indirect beneficiaries 11,800 3,656 4,728 5,560 5,356 5,880 5,600 5,736 36,516 309.5%
Total Beneficiaries 14,750 4,570 5,910 6,950 6,695 7,350 7,000 7,170 45,645 309.5%

Shambala Foundation
Goals & Achievements

2017 2018 2019 TOTAL
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 Sikre en trygg oppvekst i en familiesituasjon 
 Sikre at basisbehov er dekket 
 Sikre tilgang til sekulær utdanning 
 Fjerne hindringer 
 Skape drømmer; inspirere og motivere 

 
Virkemidlene som brukes i BUV spenner over et bredt register. De viktigste er: 
 

 Gratis barnehage for opp til 300 utvalgte barn 
 Opptil 240 timers ekstra undervisning i viktige fag hvert år gjennom 9 års obligatorisk 

skolegang 
 Jobb-trening som del av høyere utdanning 
 Stipender til ungdom i høyere utdanning 
 Karriereplanlegging og rådgivning 
 Jobb-tilbud etter endt utdanning for de svakeste barna 

 
Overføring av kunnskap anses som viktigere enn overføring av finansielle og/eller materielle verdier. Vi 
anser det også som svært viktig å bidra til at hele lokalsamfunnet rundt hver enkelt familie løftes.  
 
 
Fortsatt virksomhet 
 
Styret anser mulighetene for fortsatt virksomhet som gode. Fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelse av 
regnskapet. 
 
 
Finansiering 
 
Stiftelsen baserer 100% av sine inntekter på frivillige gaver og innsamlede midler. Stiftelsen driver dog 
ikke aktiv markedsføring og innsamling. Alle midler innsamles via private forbindelser og nettverk. 
 
I de første årene dekket innsamlede midler til Stiftelsen 100% av finansieringsbehovet i Kina. Det har 
imidlertid vært et mål i flere år å gjøre prosjektene mindre avhengige av støtte utenfor Kina’s grenser. 
Stiftelsen har derfor i flere år satset aktivt på sosialt entrepenørskap som alternativ lokal finansieringskilde 
innenfor Kinas egne grenser.  
 
Denne satsingen har båret frukter. I 2017 utgjorde lokale bidrag 55,7% av totalfinansieringen. I 2019 øket 
dette til 68%. I årene som kommer regner Stiftelsen med at 70-75% av det totale finansieringsbehovet vil 
bli dekket av lokale bidrag generert av SFs samarbeidspartnere i Kina. 
 
Det er den kraftige økningen av lokale bidrag som har gjort det mulig å øke det årlige tallet på 
bidragsmottakere fra 360 i 2010 til over 2.800 i 2019.  
 
Stiftelsen forventer at denne trenden vil fortsette i årene som kommer, men at fremtidig økning ikke vil 
resultere i vesentlig økning i behovet for støtte fra Stiftelsen. 
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Disponering av årets resultat 
 
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling 
og resultat.  Årets resultat på kr. – 396.460,92 føres mot ”Annen formålskapital”. 
 

 

 


