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Pågående'projekt'
'
Fokus:'Utveckling!'

'
Utveckling!för!långsiktiga!lösningar!2!föreningen!
Golomolos!projekt!för!en!mer!hållbar!framtid!på!
Gossace!
!
Som! vi! berättat! lite! om! i! tidigare! nyhetsbrev,!
inledde!vi!i!slutet!av!2012!en!riktad!satsning!för!
att! identifiera! nya! utvecklingsområden!
tillsammans! med! Gossace.! Detta! syftade! till! att!
kunna! utveckla! strategiska! projekt! som! kan!
bidra! till! att! Gossace! organisation! och! arbete!
kan! stärkas,! bli! bättre! och! framför! allt! mer!
hållbart! inför! framtiden.! Satsningen! ledde! till!
identifikation!av!fyra!utvecklingsområden:!
!
• organisation!och!ledarskap!
• inkomstgenererande!aktiviteter!(IGA)!
• pedagogik!och!kontinuitet!bland!
lärarvolontärerna!
• näring!och!jordbruk!!
!
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!
!

!
!
Vi!har!som!förening!kommit!till!en!punkt!där!vi!
vill! göra! vårt! bästa! för! att! svara! an! på! Gossace!
efterfrågningar! om! hjälp! för! att! utveckla! deras!
organisation!till!att!bli!mer!stabil!och!stark!inför!
framtiden.!!
!
Det! är! 1! år! sedan! våra! Ugandiska! vänner,!
Vincent! och! Geoffrey,! besökte! föreningen! i!
Sverige.! Det! är! kul! att! idag! få! höra! hur! deras!
vistelse! med! möjligheter! till! långa! samtal! och!
workshops!har!inspirerat!GOSSACE!verksamhet.!
De! har! bland! annat! nyligen! skördat! majs! som!
beräknas! bistå! barnen! med! mat! fram! till! efter!
jul.! GOSSACE! har! som! mål! att! ge! barnen! mer!
varierad! och! näringsrik! kost,! där! skolans!
tomatodling!står!för!en!del!av!denna!utveckling.!!
Ett!projekt!har!startats!där!barnens!förmyndare!
deltar! via! grupper! i! syfte! att! utveckla! idéer! och!
bringa!inkomst!till!barnens!skolmaterial.!!
!

Surfa! in! på! www.golomolo.se! och! läs!
mer!om!Fokus:'Utveckling!'
!
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Intervju'
Daniel!firade!40!år!med!en!Golomoloauktion!!
!
2Vad'är'en'golomoloauktion?''
'
Min!Golomolo2auktion!var!en!auktion!på!min!402årsfest!där!jag!bad!mina!
vänner! ta! med! sig! någonting! till! en! auktion! istället! för! en! present.! Min!
tanke! med! det! var! dels! att! jag! inte! behövde! en! massa! saker! även! om!
presenter!förståss!alltid!är!roligt,!men!också!att!skapa!en!rolig!händelse!
på!festen.!En!kompis!till!mig!gjorde!det!på!en!fest!för!några!år!sedan!som!
blev!riktigt!lyckad!så!jag!snodde!helt!enkelt!idén.!
!
2Vad'för'saker'skänkte'folk'och'hur'mycket'pengar'kom'in?'
'
Det!fanns!bara!en!kort!instruktion!i!inbjudan.!Köp!inget!nytt!!Det!blev!en!
stor!blandningar!av!saker,!men!de!mesta!var!inom!tre!kategorier.!
2! Hemmagjorda! saker:! Mest! ätbara! saker! allt! från! sylt! och! hembakt! till!
egengjord!cider!och!öl!och!t!o!m!egen!egenhändigt!skjuten!älgstek.!Allt!i!
denna!kategori!blev!sålt!och!inbringade!mycket!pengar.!
!
2! Tjänster:! Alla! upptänkbara! tjänster! bjöds! ut,! trädgårdshjälp! under!
sommaren!och!en!kurs!i!ölbryggning!gick!för!höga!belopp.!
!
!

!
2!Second!hand2grejer.!Denna!kategori!skulle!kunna!delas!i!två.!Saker!som!
använts! och! älskats! och! skickades! vidare! till! nya! ägare.! Barnkläder,!
briojärnväg! och! vår! son! sålde! sin! favoritbok.! Saker! som! rensats! ut.! Allt!
från! fina! designmöbler,! roliga! retroprylar! från! 702talet! till! verkligt! udda!
saker! som! en! steppares! gamla! metronom! och! en! massageutrustning! för!
badkaret.!!
!
En!hel!del!utav!prylarna!blev!över,!men!många!gick!för!mycket!pengar.!En!
optiker!hade!rensat!ut!lagret!och!kom!med!ett!202tal!märkessolglasögon,!
perfekt!i!början!på!sommaren.!
Det!roliga!var!att!det!var!många!personliga!gåvor!och!på!ett!502tal!gäster!
och!kanske!70280!utrop!kom!det!in!17!000.2.!Utöver!auktionen!skramlade!
ett! gäng! ihop! 2000.2!på! att! sälja!drinkar!under! kvällen! så!totalt! blev!det!
nästan! 20! 000.2! Men! pengarna! undantagna! var! faktiskt! det! bästa! med!
auktionen!att!det!blev!en!så!trevlig!stämning.!
!
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2Vad'är'hemligheten'till'att'lyckas'med'auktionen'och'få'folk'att'
bjuda?'
!
Jag! hade! en! fantastiskt! bra! auktionsutropare! som! med! glimten! i! ögat!
fiskade! efter! bud! och! skapade! en! glad! och! inte! minst! viktigt,! generös!
stämning.!Eftersom!det!var!en!402årsfest!så!var!vi!ganska!många!och!blir!
man! bjuden! på! god! mat! och! inte! behövt! lägga! pengar! på! att! köpa! en!
present! och!att!man!vet! att! pengarna!går! till! något! gott! ändamål!så! blir!
man! kanske! lite! generösare.! T! ex! började! auktionen! med! att! en!
Golomolokasse!gick!för!400.2.!Sedan!är!kredit!en!bra!grej.!Då!köper!man!
ju!mer!än!vad!man!gjort!annars.!
!
2Varför'valde'du'att'skänka'allt'till'just'Golomolo?'
'
Eftersom! flera! av! föreningens! eldsjälar! är! mina! vänner! och! var! med! på!
festen!och!då!många!andra!på!festen!redan!känner!till!Golomolos!arbete!
kändes!det!som!ett!naturligt!val.!Jag!behövde!inte!förklara!så!mycket!om!
Golomolo!utan! alla! visste!att! det!är!ett!bra! arbete.!Sedan!är! det!ju!alltid!
lite!roligt!att!man!kunde!hojta!"tänk!på!barnen!i!Afrika"!när!budgivningen!
gick!lite!trögt.!
!

!

Nyhetsbrev November 2013
!

Julfika'
'
Välkommen!på!föreningens!julfika!den!8e!december,!kl!15218.!
Denna!fika!intages!på!Västergatan!32,!Malmö.!
'

Instagram'
'
Följ! oss! på! Instagram.! Det! är! hur! enkelt! som! helst.! Sök! upp!
användarnamn:! GOLOMOLO_! …! Eller! som! på! internetspråk:!
@GOLOMOLO_!
!

Glöm'inte'bort'
'
Ta!hand!om!dig,!din!närhet!och!världens!helhet.!
!
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