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Virksomhetens art og hvor den drives 

 

 

Eco Moyo Education Norway er en norsk forening med visjonen om å øke livskvaliteten 

til barn fra fattige familier gjennom utdanning. 

Siden 2014 har foreningen engasjert et internasjonalt nettverk av venner, familie og 

givere som har bygget en barneskole i en rural landsby som heter Dzunguni, som ligger 

et par timers kjøring nord for Mombasa. Dette er et av de fattigste områdene i Kenya og 

kun halvparten av befolkningen har fullført grunnskole. 

Studenter ved Arkitekthøgskolen i Oslo har designet og bygget flere klasserom. 

Arkitekter Uten Grenser har utviklet masterplanen der bærekraftig design har vært et 

premiss for hele prosjektet. Skolen lagrer regnvann, har solceller som strømkilde, 

bruker komposttoaletter og dyrker egen mat. 

Skoletilbudet er gratis for alle barna i den omringende landsbyen, som består av ca 900 

personer. I 2019 hadde skolen 132 elever og 13 ansatte.  

Foreningen jobber med koordinering av aktiviteter og innsamling av penger som går til å 

utvide og drifte skolen. 

Organisasjonen administreres fra Oslo. 

Styret og administrasjonen i 2019 

 

Styreleder:  Lindsay Sanner 

Styremedlem: Pernille Hauge 

Styremedlem: Laurie Smith Vestøl 

Styremedlem: Henriette Sire Seljom 

Styremedlem: Jan Godzimirski 



Styremedlem: Jonny Hellesø 

Styremedlem: Runa Myrvold 

 

Organisasjonen ledes av Lindsay Sanner, som jobber på frivillig basis.  

 

Økonomi 

 

I 2019 har organisasjonen fått inn 1 368 199 Kr. Størstedelen av donasjoner kommer fra 

private givere. Forbrukte midler i 2019 var 1 044 874 Kr.  

 

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, 

finansielle stilling og resultat.  

 

Styret mener årsregnskapet gir et rettvisende bilde av organisasjonens eiendeler, gjeld, 

finansielle stilling og resultat. Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å 

bedømme selskapets stilling og resultat som ikke fremgår av regnskapet og balansen 

med noter.  

 

Fortsatt drift 

 

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes herved at 

forutsetningen om fortsatt drift er tilstede.  

 

Aktiviteter 

 

I tillegg til oppfølging av skoledriften i Kenya, har Eco Moyo Education Norway i 2019 

utført følgende utviklingsaktiviteter: 

● Utbygging og oppgradering av skolekjøkken med effektive komfyrer. 

● Oppgradering av lærerværelse med nytt tak og solceller. 

● 2 nye besøkshytter med plass til 20 personer, samt 2 komposttoaletter og 5 

utedusjer. 

● Flere fasiliteter på skolen lekeplass. 

● Ny førskole i samarbeid med Arkitekter Uten Grenser og Architectopia. 

● Ny lærelab i samarbeid med Leap Learning (eget rom med nettbrett og praktiske 

oppgaver). 

● Utgraving av terreng for bedre vannhåndtering til jordbruk. 

● Dyrking av mat og trær 

● Kursing av lærere 



● Utarbeidelse av “Strategisk Plan” - kort og langsiktig plan for hele Eco Moyo 

prosjektet i samarbeid med Arkitekter Uten Grenser 

 

Arbeidsmiljø 

 

Styret mener arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. Det har ikke vært skader eller ulykker i 

2019.  

 

Likestilling 

 

Organisasjonen har ingen ansatte, men drives av Lindsay Sanner. Styret består av 5 

kvinner og 2 menn. Styret har ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med 

hensyn til likestilling. I tillegg får Eco Moyo Education Norway hjelp fra dyktige og 

engasjerte frivillige. 

 

Ytre miljø 

 

Organisasjonen forurenser ikke det ytre miljø og har stort fokus på bærekraft. På 

skoletomten i Kenya produseres økologisk mat, det lagres regnvann, solceller er eneste 

strømkilde og det benyttes komposttoaletter til alle boenheter for stab og besøkende.  

Skolen er designet på bakgrunn av miljømessige hensyn, hva angår bruk av 

bygningsmaterialer og lokale produkter.  

 

Disponering av resultat 

 

Organisasjonen har i 2019 hatt et positivt resultat på 322 953 Kr. som videreføres til drift 

i kommende år.  

 

****** 

 

28.05.20, Oslo 

 

NB: Se digital signaturside for godkjente signaturer. 
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