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Innledning
Impande har gjennom 2018 arbeidet spesielt systematisk på to områder:
Her hjemme i Norge har mye fokus vært rettet mot å kunne håndtere nye partnerskap med
utvalgte større bedrifter, og å utvikle et sterkere givernettverk. I Sør-Afrika har fokus hos
vår hovedsamarbeidspartner Network Action Group, NAG, vært å samordne arbeidet
spesielt mot Early Childhood Development Sites = ECD-sites. Målet er, og har vært å bidra
til at barn som er utsatt for fundamental omsorgssvikt, kommer inn i institusjoner hvor de
får utviklet sine potensial. Dette året har også arbeidet for barn med spesielle behov fått
mye oppmerksomhet gjennom finansieringen og byggingen av senteret Siyakwazi. Fra
dette senteret drives det et pionerarbeid i stammen Kwanzimakwe for nettopp denne
målgruppen.
NAG har en forskningsbasert begrunnelse for sin satsning. Den tradisjonelle Zulu-kulturen
har svært lite fokus på intellektuell stimulering av barn i førskolealderen. NAGs strategi er
kort sagt å gi neste generasjon Zulubarn stimulerende og trygge oppvekstmuligheter. NAG
har registrert 320 ECD-sites i UGU-distriktet. Disse 320 ECD-sites vil være Impandes
satsningsområde i årene framover. Mellom 20 og 30 % av barna som blir født i
UGU-distriktet synes å være å faresonen mht omsorgs- og stimuleringssvikt.
To viktige hendelser i 2018 var:
-

-

Impandes første opplæringssenter i Science, Technology, Engineering, Art og
Mathematic ferdigstilles. Dette senteret skal betjene fire skoler og levere
kvalitetsundervisning i respektive fag
Norlandiabarnehagene og Impande/NAG har utviklet en felles strategi for helhetlig
utvikling av barnehager i UGU-distriktet
*

Stiftelsens vedtekter lyder
§ 1 Navn m.v.
Stiftelsens navn er IMPANDE Gamalakhe Foundation Norway
Ekraveien 13, 0756 Oslo.
Stiftelsens kontorkommune er Oslo.
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§ 2 Formål
Stiftelsens nye formål er:
-

Bidra kompetansemessig og økonomisk til leveranser og tjenester i utviklingen av
befolkningen i Gamalakhe Township og omliggende distrikter,

-

bidra til utvikling av vennskapsbånd og kulturutveksling på tvers av nasjonale,
rasemessige og andre grenser, og

-

bidra til institusjonsutvikling av og mellom skoler og Non Governmental Organisations
(NGOs) i Norge og Qua-Zulu-Natal

§ 3 Grunnkapital
Stiftelsens grunnkapital (egenkapital) er NOK 100 000,-.
§ 4 Stiftelsens styre
Stiftelsens styre har fra 5 til 8 medlemmer. Hvert medlem fungerer i perioder på 4 år av gangen.
For å sikre overlappende funksjonstid, skal halvparten av styrets medlemmer første gang fratre
etter to år. Styret utpeker selv nye medlemmer ved funksjonstidens opphør.
Styrets leder velges/utpekes av stiftelsens styre.
§ 5 Styrets oppgaver
Styret forestår stiftelsens drift og innehar alle beføyelser som ikke ved disse vedtekter eller ved
lov er lagt til annet organ.
Styret skal sikre en forsvarlig forvaltning og disponering av forvaltningskapitalen. Styret skal gi
Stiftelsestilsynet slik melding som nevnt i Stiftelsesloven. Styret skal hvert år sørge for
utarbeidelse av årsoppgjør og årsrapport for stiftelsen.
Styret kan ansette forretningsfører og beregne seg godtgjørelse for sitt arbeid.
§ 6 Styrets møter
Styrets leder innkaller til møter med den hyppighet som kreves. Styret treffer sine vedtak ved
simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.
§ 7 Disponering av stiftelsens midler
Midler som er gitt eller bevilget stiftelsen til øremerkede formål, program, tjenester og/eller
institusjoner forplikter styret å disponere i henhold til givers/bevilgers intensjon.
Hvis mottaker av øremerkede midler i Sør-Afrika har opphørt, skal styret finne alternative
mottakere av disse midler i tråd med stiftelsens formål.
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§ 8 Revisjon
Stiftelsen skal ha registrert eller statsautorisert revisor som velges av styret.
§ 9 Vedtektsendringer
Disse vedtektene kan endres ved vedtak i stiftelsens styre.
§ 10 Omdanning/oppløsning
Omdanning, oppløsing, sammenslåing og deling kan søkes etter vedtak i stiftelsens styre.
Omdanning kan kun foretas i henhold til særskilte omdanningsregler fastsatt i Lov om Stiftelse.
Ved oppløsing eller annen omdanning som gjør det aktuelt å fravike det opprinnelige formålet,
skal nytt formål fortrinnsvis søkes innen området for barn og unge i sydlige Afrika og særlig
tilgodese foreldreløse barn.
Dette punkt 10 kan bare endres med offentlig samtykke etter bestemmelsene i Lov om Stiftelse.

*
Styret i IMPANDE har 8 medlemmer. Ved utgangen av 2018 var sammensetningen
følgende: Rolf Olsen, leder, Knut Engebu, nestleder, Christine Kjøs, Marianne O. Alpers,
Christian Aakermann, Olav Hypher, Hanna Norum Eliasen og Lawrence Wintermermaier
styremedlemmer.

Arbeidet i Sør-Afrika
1. Førskolebarn
Dette året ble tre nye barnehager og et drop-in-center ferdigstilt. (Et drop-in-center
fungerer som et erstatningshjem for barn som har liten eller ingen støtte hjemmefra. De
møter der om morgenen for et måltid mat før de går til skolen. Etter skoletid kommer de
tilbake til drop-in-senteret for leksehjelp, lek og støtte.) Følgelig ble 120-160 nye barn og
et ukjent antall kommende barn sikret en stimulerende og god førskoletid:
1.1. Entokozweni barnehage med 40 barn
Denne barnehagen ble finansiert av en Ungdomsbedrift fra Oslo Handelsgymnasium og fra
familien Flo. Den ligger i et avsides, fattig område i nærheten av byen Harding. Barna i
denne barnehagen holdt tidligere til i et lite en-roms privathus.
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1.2. Toddlers of Hope
Dette er en barnehage som ligger i Gcilima, i nærheten av Hannes Shelter. Denne barnehagen
skal utbygges i flere trinn og bli et opplæringssted og en mønsterbarnehage for de andre
barnehager i UGU-distriktet. Toddlers of Hope blir hovedsakelig finansiert av
Norlandiabarnehagene i distrikt Oslo/Østlandet. Barna rykket inn i barnehagen i januar 2019,
noen uker før første byggetrinn var helt ferdigstilt.

1.3. Sinamuva Creche
Julebidraget fra Løvenskiold og fra Continental Hotel 2017, ble investert i Sinamuva Creche.
Den sto ferdig i mars 2018. Det er ca. 30 barn i denne barnehagen. De holdt tidligere til i et
hus som ikke var barn verdig. Blant annet kunne ikke lokalet bli brukt når det regnet.
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1.4. Sihlokuhle Drop-in-Center
Dette senteret er finasiert av Ormsund Lions Club, og ble ferdigstilt høsten 2018. Det er 18
ansatte ved senteret. Dette arbeidet ble tidligere drevet fra et lite hus som det lokale
elektrisitetsverk hadde stilt til rådighet.

2 Skolebarn
2.1. Gcilima STEAM-center
Impande bygget dette året sitt første STEAM-senter (Sciences, Technology, Engineering,
Art, Mathematic). Det sto ferdig julen 2018. Dette er et skolesenter som skal betjene fire
skoler med til sammen ca. 1500 elever med kvalitetsundervisning i Sciences,
Technology, Enginering og Mathematic fag. Senteret skal også bidra til å stimulere unge
til å velge realfag og IT som skolefag.
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2.2. Ubuntu Abande i Qabeni
Første byggetrinn av det store barne- og ungdomssenteret i Qabeni ble ferdigstilt i juni 2018.
Siste byggetrinn skal gjennomføres i 2019.

3 Stipender og arbeidsplasser
3.1. Impande har dette året bevilget stipender til videreutdanning for fem sosialfagstudenter.
Disse driver opplæring og veiledning av barnehagepersonell ute i UGU-distriktet. Dessuten er
det bevilget stipender til fem jus-studenter som i 2019ff skal få sin veiledning og praksis ved
Psykologi- og Juridisk-avdelingen ved Hannes Shelter.
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3.2. Impande har gjennom NAG dette året formidlet og rekruttert ca. 20 nye ansatte som
dekksmannskap til Klaveness Shipping sine båter. Disse er rekruttert fra Thusi High School.
Det rapporteres at samtlige fungerer godt i det multikulturelle arbeidsmiljøet på båtene.
3.3. Det er blitt etablert to små systuer for produksjon av skoleuniformer. Den ene systua er
etablert i Munster Development Center, og syr uniformer for to lokale skoler i
Kwanzimakwe-stammen. Den andre systua er etablert ved administrasjonssenteret til høvding
Xolo. Begge steder er det fem kvinner som har fått en liten arbeidsplass. Dette er subsidierte
arbeidsplasser. Impande Norge bidrar med støtte til råvare/tøy, mens de selv syr, markedsfører
og selger uniformene.

4 Utvikling og selvstendiggjøring av eksisterende sentra
4.1. Munster Development Center (MDC)
Impandes støtte til barnehagen ved Munster Development Center ble avsluttet i juni 2018.
Barnehagen ved senteret fikk fra Q2 2018 støtte til ansattes lønn fra Department of Social
Development. Støtten til innkjøp av tøy for produksjon av skoleuniformer ved senteret vil
fortsette i det omfang som produksjonen til enhver tid vil finne sted der.

5 Effekter av besøk til Norge og Sør-Afrika
5.1. I 2018 ble det gjennomført en reise for sponsorer og Impande/Hannes Shelter-venner
til Sør-Afrika. ESCAPE Travel var teknisk reiseoperatør for de 35 deltakerne på turen.
Reisen hadde flere gode sideeffekter mht vekst av Impande-ambassadører og givere.
Deltakerne betalte selvsagt reise- og opphold selv.
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5.2. Høsten 2018 inviterte Impande to ledere fra NAG og Siyakwazi til strategiseminar
og relasjonsbygging med sponsorer i Norge. Maria Liggett fra NAG og Cathy
Mather-Pike fra Siyakwazi representerte Sør-Afrika. Seminaret sammen med Impandes
partner, Norlandiabarnehagene, bidro til samordning, tydelige prioriteringer og felles
forståelse for hvordan utviklingsarbeidet for målgruppen 0-6 år skal drives I årene
framover.
5.3. Høsten 2018 fikk Impande besøk av Leslee Udwing, grunnleggeren av programmet
Think Equal. Dette besøket inspirerte til at Impande bidrar med finansiell støtte til at
programmet Think Equal blir gjennomført ved 20 Impande-relaterte institutsjoner i
Sør-Afrika.

Arbeidet i Norge
6 Skole til skole utvikling
6.1. Impande har i 2018 hatt samarbeid med Oslo Handelsgymnasium, Hersleb VGS og
Kongshavn VGS og Skullerud Ungdomsskole. Skullerud Ungdomsskole er ny partner
dette året.
Disse skolene har til sammen samlet inn ca kr 690 000,00 i 2018. Det er på linje med
tidligere år.
6.2. I løpet av 2018 har innsamlede midler fra skolene blitt kanalisert til det nye
STEAM-senteret i Gcilima. Dessuten står ca kr 600 000,00 på Impandes konto som skal
anvendes i utviklingen av Tholimfundo High School. Rehabiliteringsarbeidet ved
Tholimfundo skulle starte høsten 2018. Dette arbeidet ble utsatt et halvt år pga at
Deparment of Education vil være med som partner og stor bidragsyter i arbeidet.
Synergiene av dette parterskapsarbeidet fører til at skolen blir fornyet i løpet av et år, dvs
2019.

7 Partnerskapssamarbeid
7.1. Impande har i 2018 arbeidet systematisk mht til å finne og vinne nye bedriftspartnere.
Parterskapssamarbeidet er basert på følgende prinsipper:
* Partneren skal kunne anvende sin strategiske kjerne inn i de tjenester som
Impande leverer i UGU-distriktet
* Partneren skal gis muligheter til å anvende partnerskapssamarbeidet i sin
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markedsføring og image-bygging
*Partnerskapssamarbeidet skal være et element i bedriftens CSR-strategi
Dette året har Norlandiabarnehagene inngått partnerskapssamarbeid med Impande. Dette
har gitt følgende gjensidige gevinster:
- Norlandiabarnehagene har bidratt til bygging av to barnehager i sør
- Samarbeidet har bidratt til utvikling av Impande/NAGs tenkning om hvordan man
skal drive helhetlig utvikling av barnehagene i sør
- Flere regioner i Norlandiabarnehagene har fått motiverende prosjekt å arbeide med
- Det er utviklet en mindre portefølje av pedagogisk materiell til bruk i barnehagene

8 Etablering i Sverige
Det er ca. 60 Norlandia barnehager i Sverige. I en Norlandia region i Sverige ønsket flere
barnehager å starte innsamlinger til Impande i 2018. Enn videre har flere Impande-venner
fra Sverige i allerede eksisterende nettverk ytret ønske om Impande-nærvær i landet. Første
konstituerende møte ble holdt den 4. november i Stockholm. Kravene til formalisering av
en innsamlingsstiftelse ble klargjort og videre prosess planlagt.

9 Etablering av Impandes kontor i Oslo sentrum
Impande etablerte seg høsten 2018 med eget kontor i Riddervoldsgate 4. 3 etg. Foruten et
lite administrasjonskontor er det adgang kjøkken, møterom og videokonferanserom.

10 Årets veldedighetskonsert
Dugnadskonserten i 2018 ble preget av å være en minnekonsert etter Åsleik Engmark. Ca.
300 var til stede. Noen av Åsleiks venner stilte opp og bidro på konserten. Konserten ga
et overskudd på ca. kr 130 000 som ble øremerket til utviklingssenteret Ubuntu Abande,
Humanitetens Hus. Første byggetrinn av det multifunksjonelle senteret ble gjennomført i
2018.

11 Økonomi
I 2018 ble det i alt samlet inn kr 2.713.362 til utviklingsarbeidet, inklusive fadderbidrag.
Av dette kom vel kr. 698 000 inn gjennom skolenes innsamlingsaksjoner. IMPANDEs
Utdanningsfond hadde ved årets utgang en akkumulert kapital på kr 908.000. Takket
være stor og gratis innsats fra mange aktører er både de administrative og
markedsmessige kostnader svært lave. Det betyr for eks at 98,4 % av innsamlede midler i
2018 ble styrt til formålet. Denne prosentsats er beregnet i henhold til
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Innsamlingskontrollens regnskapsoppsett. IMPANDE har flere større givere fra
næringslivet, hvorav noen har forpliktet seg til å bidra over flere år. Det gir et godt
fundament for arbeidet. Videre får IMPANDE midler fra ulike ideelle organisasjoner og
fonds. Mange privatpersoner som kjenner til IMPANDE bidrar også. Vi har fått midler
fra engasjerte enkeltmennesker over hele landet. En fadderordning for barna i barnehagen
ble etablert høsten 2009. I løpet av 2018 ble i alt kr. 145.580 samlet inn i form av
fadderbidrag. Det ble i løpet av høsten 2018 gjennomført en utvidet markedshenvendelse
til humanitære stiftelser, bedrifter og interesseorganisasjoner. Markedshenvendelsen har
hatt fokus på å skaffe IMPANDE et større nettverk av langsiktige samarbeidspartnere og
bidragsytere. Aksjonen har gitt flere kortsiktige effekter og er trolig et viktig steg
framover i det å gjøre IMPANDE mer robust.

Styrets virksomhet
Styret har i 2018 hatt 6 styremøter i Norge. I alt er 57 saker blitt behandlet. Styreleder og
flere styremedlemmer har vært i KwaZulu Natal i 2018.

Oslo, 20.02. 2018

Rolf Olsen

Knut Engebu

Lawrence Wintermayer

Marianne O. Alpers

Christine Kjøs

Hanne Norum Eliassen Christian Aakermann

Olav Hypher
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