
 

 

BUDDIES FOR AFRICA - ÅRSBERETNING 2014 

 

Arten av virksomheten og hvor den drives; 

Buddies for Africa (BFA) er en humanitær stiftelse med en visjon om å gi fremgang til mennesker i 

Afrika. Organisasjonens mål å engasjere flest mulige givere inn mot denne visjonen. Givertjenesten er 

basert på følgende kjerneprinsipper;  

1. 100 % av ditt bidrag går til prosjektet du har valgt (0 % til administrasjon) 

2. Eierskap – du føler eierskap og er en del av løsningen. 

BFA har hovedkontor i Oslo.  

 

Redegjørelse for fortsatt drift: 

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for antagelsen ligger 

prognoser for 2015, samt langsiktige strategiske prognoser for årene framover. Stiftelsen er i en sunn 

økonomisk og finansiell stilling. 

Det er heller ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved 

bedømmelsen av selskapet. 

 

Redegjørelse for arbeidsmiljøet: 

Stiftelsen baserer seg på frivillig arbeid og ingen mottar godtgjørelse for sitt arbeid. Det er derfor 

ingen ansatte i stiftelsen. 

 

Redegjørelse for likestilling: 

Styret består av fire menn. Stiftelsen har fire prosjektledere hvorav tre kvinner og en mann. Stiftelsen 

har i tillegg en kvinne som bidrar innenfor webdesign og en kvinne som bidrar administrativt. 

 

Redegjørelse for den fremtidige utviklingen: 

BFA har pågående skole- og helseprosjekt i det østlige Kongo, noe stiftelsen vil fortsette å ha som 

satsingsområde fremover. Gjennom disse prosjektene får vi være med å gi kontinuerlig fremgang og 

hjelp til menneskene i det aktuelle området. Stiftelsen samarbeider med Pinsebevegelsens 

Ytremisjon og Hope in Action som bistår med å finne egnede prosjekt, samt gjennomføring av disse. 

Ettersom vi har samarbeidet med disse aktørene i det aktuelle området i mange år, har vi fått 

etablert et godt nettverk og dannet en god plattform for videre arbeid i regionen.  

 



Refleksjoner for året 2014 

Våren 2014 ble skolen i Bolole ferdigstilt og representanter fra Buddies fikk gleden av å møte 

fornøyde elever og lærere da de besøkte skolen i februar. Ved besøket oppdaget vi også at 

lokalsamfunnet hadde gått sammen og bygget et ekstra bygg til undervisning. Selv om kvaliteten på 

dette bygget ikke var av samme standard som den Buddies-finansierte bygningen, var det svært 

gledelig å se engasjementet og iveren etter å legge best mulig til rette for barnas undervisning.  

 
Skolen i Bolole 

 
Ved Buddies sitt besøk i februar besøkte vi også en rekke potensielle nye skoleprosjekt. Etter 

grundige vurderinger ble det besluttet å bygge en ny skole i landsbyen Bwahungu. Skolen EP Kube 

som var bygget i plank og dekket med leire/jord var svært sårbart for nedbør og dårlig vær og skulle 

med dette få et solid mursteinsbygg som ga gode forutsetninger for læring. Prosjektleder Milfrid fikk 

æren av å legge ned første murstein på bygget da hun besøkte skolen i november.  

 
Møte med elever ved EP Kube, før prosjekt ble igangsatt 

 
I løpet av 2014 ble også prosjektet «Barn av tidligere jentesoldater» utvidet fra 200 til 250 barn. Vi 

besluttet også å gi støtte til barn både i ungdomsskole og barneskole, mot tidligere kun barneskole. 

Kostnaden ved ungdomsskole er noe høyere enn ved barneskole, slik at kostnaden ved å støtte et 

barn i dette prosjektet nå er 65 kr.  



Buddies besøkte mange av barna både i februar og november og det var svært gledelig å se at 

prosjektet fungerer veldig bra, både med tanke på organisering, oppfølging av elevene, resultater og 

gleden elevene uttrykker over støtten.  

Stiftelsen har også for 2014 opprettholdt sin faste økonomiske støtte til sykehuset i Kaziba. Grunnet 

ekstra økonomiske utfordringer ved sykehuset besluttet vi å betale ned strømregningen sykehuset 

hadde til det lokale el-verket. Beslutningen ble gjort da dette var prekært for så vel sykehuset som 

det lokale el-verket og gjennom vår julegavekampanje fikk vi fullfinansiert dette delprosjektet.  

Buddies besøkte pågående og nye potensiell prosjekt både i februar og november dette år. Vi ser stor 

verdi i å besøke prosjektene og søker å opprettholde jevnlig besøk til prosjektområdene.   

*** 

Det har ikke vært noen endringer i stiftelsen hva gjelder engasjerte.  

Antall Buddies har gått fra 155 pr 31.12.13 til 147 pr 31.12.14, i nettonedgang. Det har i løpet av 

2014 ikke vært gjennomført markedsføringsarbeid utover det som er gjort gjennom sosiale medier.  

*** 

 

Kort om de konkrete prosjekt – økonomiske opplysninger:  

Totale inntekter for 2014 var NOK 505 180,-. Følgende prosjekter har BFA støttet økonomisk i løpet 

av 2014: 

Skolen i Bolole, øst Kongo:  

NOK 25 476,- ble overført til prosjektet.  

Dette prosjektet ble i all hovedsak fullfinansiert i 2013 og ferdigstilt våren 2014. Beløpet på kr 

25.476,- som ble overført i 2014 gikk til å finansiere 90 pulter og stoler for slik å legge til rette for 

bedre lærevilkår. 

Skolen gir de om lag 130 elevene ved skolen langt bedre forutsetning for god læring og utvikling og 

gir hele landsbyen et viktig løft.  

 

Skolen EP Kube, Bwahungu, øst Kongo;  

NOK 83 675,- ble overført til prosjektet.  

Barneskolen som huser 338 elever ble påbegynt høsten 2014 og vil gi barn i området en langt bedre 

og enklere skolehverdag. Bygget skulle inneholde tre klasserom og ble reist i murstein.    

 

Sykehuset i Kaziba, Kongo;  

NOK 119 392,- ble overført til sykehuset i løpet av året. Pengene er brukt til å gi de ansatte lønn, 

vedlikehold, samt til innkjøp av insulin, nål og tråd. Midlene har reddet mange liv, gitt gode 

forutsetninger for større operasjoner og inngrep, leget mange mennesker, samt gitt sykehuset en 

nødvendig trygghet og stabilitet for videre drift.  




