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Sommarhälsning från Gossace
I början av sommaren besökte ett nätverk av tidigare elever från Gossace skolan för att
träffa och inspirera sina små systrar och bröder. De vill stötta och uppmuntra de nuvarande
eleverna på skolan, och kan berätta om möjligheter att studera vidare eller hitta arbete
efter avslutad skolgång på Gossace. Gossace berättar att Nakyeyune Sarah, som gick på
Gossace skola från andra till sjunde klass, har vidareutbildat sig till lärare och nu är
Gossace biträdande huvudlärare. Wanasusi Charles, som gick på Gossace tidigt och nu är
25 år, arbetar som journalist på radio i Kampala. På fritiden håller han på med musik och
varit tillbaka på skolan och uppträtt för barnen. Han har fyra yngre syskon som är elever på
Gossace nu. Vi ser fram emot att få höra ﬂer berättelser!

Bra skörd
Gossace service manager låter hälsa att den senaste skörden av bönor, vilket tillsammans
med posho är basfödan, blev så lyckad att det kommer att täcka behovet för hela hösten.
Utöver det har regnet också hjälpt till att skörden för kassava och potatis har varit god,
vilket ger barnen en varierad kost.

Dodgeballturneringen
I maj ägde den årliga Dodgeballturneringen rum för sjätte gången i Heleneholms idrottshall
i Malmö. Med 18 deltagande lag slog vi rekord! Vinnande laget Glow har varit trogna
deltagare sedan starten. Tack till alla lag, hejare, och Golopolare som bidrog till att skapa
en fantastisk kväll med mycket kärlek.

Tillbaka hos Aneby Rotary
April var en bra månad för Golomolo då
en av våra mest trogna givare, Aneby
Rotary, åter arrangerade ﬁnﬁna konserter
där
intäkterna
gick
till
bland

annat Golomolo. Vi är alltid glada över att
få komma tillbaka till Aneby Rotary! Tack
till alla som bidrog till insamlingen!

Nytt samarbetsavtal
Inför varje nytt projekt skrivs ett särskilt avtal mellan Golomolo och Gossace, där det tydligt
speciﬁceras vad vi kommit överens om gällande projektet, hur det ska redovisas, samt
följas upp. Nu har vi också skrivit ett mer generellt samarbetsavtal, alltså ett grundavtal
som gäller samarbetet mellan Gossace och Golomolo. Grunderna i avtalet baseras på att
alltid ha barnets bästa i fokus och att barns rättigheter är grunden för vårt arbete,
demokratiska processer och tillvägagångssätt, adekvat redovisning och korrekt hantering
av ekonomiska medel, samt öppenhet, kommunikation och transparens. I samarbete med
Gossace vill Föreningen Golomolo främja barns rättigheter i Uganda och bidra till ökad
rättvisa och jämlikhet mellan människor.

Utvärdering av Gossace och utvecklingssamarbetet
Under hösten initierades kontakter för att hitta en konsult som skulle kunna genomföra en
uppföljning av Gossace i Uganda för att stämma av hur väl utvecklingssamarbetet
fungerar, hur budgetstödet förvaltas, hur organisationen mår och utvecklas m.m. Inom
föreningen Golomolo fanns ett uppdämt behov av en sådan insats för att säkerställa att
vårt arbete och stöd har rätt riktning,fungerar och ger önskvärt resultat. Föreningen ser det
också som sitt ansvar att på ett seriöst sätt säkerställa att givare och stödorganisationers
medel går till det ändamål som det är avsett att gå till och att föreningens beskrivning av
Gossace arbete är korrekt. Föreningen ﬁck under hösten kontakt med Titus Gerald
Tumusiime som är anställd av Eriks Development i Kampala (Erikshjälpens
hjälparbetesorganisation). Titus erfarenhet och kompetens gjorde att han anlitades som
extern konsult för ett uppföljningsarbete. Detta genomfördes och en rapport lades fram i
slutet av 2016. Titus rapport var både gedigen och betydelsefull för både
föreningenGolomolo och Gossace. Det konstaterades också att Gossace är i behov av
stöd för att klara av att utveckla organisationen i rätt riktning. Samtidigt var det tydligt i
rapporten att Gossace arbetar med sin vision och sina mål och att utfallet av arbetet ger en
positiv effekt för utsatta barn och barns utbildning i Uganda.

Nästa steg i utvecklingsarbetet
Utvärderingsrapporten av Gossace innehåller en rad rekommendationer om nödvändiga
områden att utveckla för att samarbetet skall fungera och för att Gossace skall kunna
fungera som organisation på lång sikt. Mycket av rekommendationerna handlar om
organisation, ledarskap, roller och hur man bygger en korrekt och säker hantering av
ekonomiska ﬂöden. Under våren har vi arbetat med att rekrytera en processutvecklare som
kan ta sig an detta uppdrag. Att hitta en sådan person med lokal förankring, rätt erfarenhet,
med tid för uppdraget och till ett rimligt arvode tog sin lilla tid, men äntligen är vi glada över
att ha inlett ett samarbete med Moses Mukuru som tidigare har arbetat med bland annat
Röda Korset och för närvarande doktorerar i Public Health Policy, Planning and

Management på Makerere University. Moses Mukuru´s uppdrag är att tillsammans med
Gossace skapa och genomföra en handlingsplan för att implementera de förslag som Titus
rekommenderade
i
utvärderingsrapporten,
och
som
både
Gossace
och
FöreningenGolomolo anser är rimliga och önskvärda förändringar. Hållbara strategiska
lösningar för att Gossace ska utvecklas till en starkare och mer effektiv organisation.

Vill du vara en Golopolare?
Gör som Bittan och Tomas Axgården som
skapade ett initiativ för att stöttaGolomolo.
Med stöd från Rydö GK arrangerade de
en golfturnering i Småland i juli med över
80 deltagare! Tack till alla som bidrog
genom engagemang, bakning, servering
och skänkta priser!

Ny hemsida
Ni har väl inte missat vår nya ﬁna hemsida? Surfa in på www.golomolo.se och läs
nyskrivna texter om hur vi arbetar och varför vi gör det.

Föreningen Golomolo önskar er alla en trevlig höst!
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