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My Sisters lnternasjonal kan igjen se tilbake på et ån med jevn økono¡'ni og et godt samarbeid med My Sisters
Etiopia. Men vi har nok engang fått et negativt driftsresultat. BDO Noraudit med revisor Ove Bøhn i Drammen er
fortsatt My Sisters revisjonsfirma.
Byggeplanene er nå kommet litt igang. Det er fremdeles mange usikre faktorer, men det jobbes med
saken. Men økonomien er usikker, så det drøftes om det er mulig og om det finnes finansieringsmuligheter.
Til tross for plassmangel, har prosjektets forskjellige tilbud til de vanskeligstilte kvinnene og barna deres i
lokalsamfunnet ¡ de to bydelene i Etiopias hovedstad gått som før. Det huset som før var barnehjem har blitt
omgjort til en ny avdeling for daghjemmet på Bereket. Det er plass til 20 barn og her har de samlet de eldste
barna så det kan bli en bedre overgang for dem når de skal starte i førskole (KG) Dette ble gjort mulig ved en
øremerket gave for dette formålet.
Vi kan som sagt se tilbake på et jevnt godt år med stabil Økonomi. Men underskuddet er større dette året
Det er en tendens som vi må ta alvorlig. Mange av våre givere$addere er eldre mennesker som trekker seg når
deres fadderfamilie har blitt faset ut av programmet. Det går tregt med å rekruttere nye. Et¡op¡a har også lenge
vært ute av nyhetsbildet her i Norge.
Styret er allikevel av den oppfatning at det er et godt grunnlag for videre drift. Det negative resultatet
(kr.99.457,25) er ennå ikke alarmerende, men gjør oss oppmerksomme på at denne tendensen bør snu før de i
MSE må redusere aktivitetene\tilbudene til klientene. Vi er oppmerksom på at Økonomien er trangere der ute og
prisene ,spesielt på medisiner og medisinsk hjelp fortsetter å stige .
Og for MSI betyr det mye at vekslingskursen fremdeles er betydelig lavere enn den var i tidligere år. MSI har i
2Ot6 overtørt kr 1.800.000.
lnflasjonen er fortsatt svært hØy i Etiopia. Det er vanskelig å komme med eksakte tall fordi dette varierer stadig.
Det kan bli nødvendig med ekstra overf6ringer i 10t7, men da innenfor rammen av samarbeidsavtalen
Stiftelsens formål er som før â gi driftsmidler til My Sisters humanitære hjelp til de vanskeligst st¡lte
kvinner og barn i to bydeler i Addis Abeba, Etiopia. Et stort problem er at disse to bydelene er i ekstrem utbygging
og innbyggerantallet er mangedoblet. Det som var ganske oversiktlig da MSE inngikk bindende avtale med
myndighetene, er ikke som før.
Daglig leder i Norge har vært til stede ved prosjektet i en måned to ganger på vårparten,betalt av My
Sisters.- hvert år for å styrke samarbeidet med stiftelsen i Norge og se hva som kan gjØres ut fra de midlene som
finnes. Gjennomgang av regnskap, budsjetter, rutiner og videre framdrift blir utført. Også andre fra
stiftelsesstyret har hatt anledning til å besøkei Addis ( på egen kostnad). Dette styrker samarbeidet og er til
inspirasjon for alle parter.
Vår nye daglige leder Atnaf Berhanu fant ikke helt tonen med de ansatte der ute.En del uheldige
omstendigheter oppsto så videre samarbeid mellom henne og staben viste seg umulig. Hun trakk seg fra
oppgaven som daglig leder. Dette falt også sammen med at to ¡ styret allerede skulle ut av styret etter endt
periode eller av andre utenforstående grunner. Og to medlemmer trakk seg i solidaritet med Atnaf. MSI ble satt i
en vanskelig situasjon, men på styremøtet 27. september kunne vi tross dette ønske et fulltallig nytt styre
velkommen. De fleste er godt kjente med arbeidet i MSE.
Stiftelsesstyret har hatt fire ordinære styremøter dette året. Den 14 januar, 3L.mars, 11 august og27.
september.
Etiopia kan rapportere om aktivt arbeid med mange utfordringer som de stort sett har kunnet imøtekomme til
tross for en del strammere Økonomi.
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