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Virksomhetens art og hvor den drives
Stiftelsen Better Life Norway samler inn penger til humanitære formål i Burkina Faso. Midler
samles inn fra allmennheten.
Stiftelsens forretnings adresse er HolmenkoUveien 122C, 0787 Oslo, i Oslo kommune.

Cataract
r 2015 har Better Life Norway konsultert 1.708 pasienter i Sahara-området og
operert 328 blinde for cataract .. Alle har fått igjen synet med ca 85 %.

President Blaise Compaore ble styrtet 30.10.2014. Det var nyvalg i Burkina Faso den 30.
november 2015. President Roch Kabore ble valgt med god margin, og landet kan se for seg
en ny demokratisk situasjon.

Urolighetene i landet avtar sakte. President palasset + flere bygninger er brent.

Operasjons-Bussen har blitt oppgradert med nytt operasjonsutstyr, donert av Rotary
Oppegård. Dr. Sanfo med team har etter en pause pga sikkerhet, begynt å operere i bussen,
og kjøre rundt i Burkina Faso.

Vi tar ingen unødvendig risk for Dr. Sanfo med team. Det er ikke ufarlig å ferdes rundt i
Burkina Faso.

Fra å være helt blind, får pasienten igjen ca 85 % av synet ved at nye linser blir sydd inn i
øyet. Vår ambulerende operasjonsstue i Sahara-området, ledet av Dr- Ousmane Sanfo med sitt
team, er en buss (innredet som operasjonsstue) som kjører rundt og når områder der fattige
ikke har anledning til å komme seg til byer eller helsestasjoner for å få hjelp. Operasjoner blir
også utført i hovedstaden Ouagadougou av Francois Compaore.
Flere pasienter får også annen nødvendig førstehjelp som vi er i stand til å gi.
Vi støtter helseministeriet i Ouagadougou med innkjøp av nødvendig operasjonsutstyr.
Når en voksen person er blind, blir denne leiet av et av de yngste barna i familien.
Funksjonen "førerhund" er veldig utbredt og hindrer barnet skolegang. Vårt mål er å operere
"bestefar/bestemor", og gi dem synet tilbake, slik at barnet kan få skolegang og den eldre blir
selvhjulpen.

Dr. Hilde Heger, Overlege ved Ullevål Sykehus, er faglig ansvarlig for Cataract operasjoner.

Skoleprogram
A Better Life Foundation (ABLF) i Geneve startet i 2006 et program med å sende sterkt
funksjonshemmede barn eller barn med sterkt funksjonshemmede foreldre til skole i
Burkina Faso. Landet er et av verdens 5 fattigst land og det fattigste land iAfrika,
Skoleåret er fra oktober til juli. Skoleprosjektet ble etablert i 2006.
Skoleåret 2010/2011 hadde vi 505 barn på skole (skoleuniform-bøker-skoJemat).
Skoleåret 2011/2012 har vi 435 barn på skole (skoleuniform-bøker-skolemat).
Skoleåret 2012/2013 har vi 350 barn på skole.
Skoleåret 2013/2014 har vi 300 barn på skole.
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Barna blir plukket ut av Better Life Ouagadougou, ved Alexandre Tapsoba, og deres
samarbeidspartnere etter intervju i hjemmet med bam og foreldre. Barna vurderes etter barnas
motivasjon til å gå på skole, grad av funksjonshemning og at familien ikke har evne til å
betale skolepenger selv. Skolene blir også besøkt for å etablere deres evne til å integrere barna
i skolens miljø. De lokale lærerne rapporterer tilbake til ABLF om barnas fremgang i skolen
og om eventuell sykdom eller skader som har påvirkning på elevenes skolegang. Da vil ABLF
følge opp lokalt.

Generelt
Vi har den eneste LASER i Burkina Faso, som betjenes fra Helseminsteriet sitt
konsultasjonskontor i Ouagadougou, ledet av Dr. Ousmane Sanfo. Denne hindrer mange i å
bli blinde ved at de får preventiv behandling, noe som ellers er en umulighet i Burkina Faso.

Ingen personer i Stiftelsen Better Life Norway hever lønn.
Vi har ikke mottatt støtte fra NORAD i 2015, og mottar ikke støtte fra NORAD i 2016.
Better Life Norway har fortsatt et meget godt samarbeid med Erna og Knut Eng's Barnefond,
Anette & Brynjulf Skaugens veldedige stiftelse, BUS AS og Oppegård Rotaryklubb.

Fortsatt drift
Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2015 er satt opp
under denne forutsetning.

Arbeidsmiljø
Stiftelsen hadde ingen ansatte i 2015.

Ytre miljø
Stiftelsen driver ikke virksomhet som forurenser eller påvirker det ytre miljø og har derfor
ikke iverksatt spesielle tiltak i den forbindelse.

Oslo, 22. juni 2016
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