Verksamhetsberättelse
Föreningen Golomolo 2011
Föreningen Golomolo har under 2011 haft ett verksamhetsår som har präglats av att
fördjupa utvecklingsamarbetet med Gossace genom personliga möten och genom att
vidare etablera relationerna oss emellan. Föreningens arbetsgrupp och medlemmar har
under året visat stort engagemang och etablerat oss som organisation på hemmaplan i
Malmö och i Sverige och blivit förespråkare för att engagera andra människor i arbetet för
att utveckla och stödja Gossace skola och barnhem i Golomolo, Uganda. Under året har
föreningen bland annat satsat på vad som är vårt största och mest kostsamma projekt
hittills, förbättrade boendeomständigheter för barnen på Gossace genom nya sovsalar.
Verksamhetens organisering
Under året har arbetsgruppen, som består av de medlemmar som vill engagera sig i
föreningens operativa verksamhet, haft kontinuerliga möten för att planera, diskutera och
följa upp föreningens projekt och kampanjer. Arbetsgruppen är alltså ett genomförande
organ som driver föreningens verksamhet. Mötena har varit kreativa och fört föreningen
framåt med nya idéer och uppslag för föreningens nuvarande projekt och kampanjer
liksom för visioner för samarbetet med Gossace på lång sikt. Begrepp som utveckling,
stöd och hållbara lösningar för framtiden har varit återkommande nyckelord. Inom
arbetsgruppen har dessutom mindre indelningar gjorts, där olika grupper är
huvudansvariga för olika projekt, så som jordbruksgruppen, biblioteksgruppen,
hönsfarmsgruppen, solcellsgruppen och sovsalsgruppen. Inom arbetsgruppen finns även
den valda styrelsen som har ansvaret för förvaltning, administration och redovisning.
Under 2011 har 14 personer varit aktiva i föreningens arbetsgrupp, varav fyra personer
även är styrelsemedlemmar.
Sovsalsprojektet
Efter samtal med Gossace elever och administration samt efter föreningsmedlemmars
beök i Golomolo blev det tydligt vad föreningens stora insamlingsmål under 2011 skulle bli.
Barnens sovsalar har varit ett problem under en längre tid, de har varit för små och barnen
har bott för trångt. Situationen att leva så nära inpå varandra, där ofta 2-3 barn delar säng,
är ohållbar och innebär en hälsorisk och svårigheter att sköta hygien och sanitet. Därför
beslutade föreningen Golomolo tillsammans med Gossace att förbättring av barnens
boendesituation är av högsta prioritet. Då föreningen har ökat dialogen med övriga
stödaktörer, bestämde vi oss för att samarbeta med den italienska organisationen Walking
Together i detta dyra projekt eftersom vi önskar att barnen ska kunna leva under bättre
förhållanden så snart som möjligt. Trots delade kostnader med Walking Together är detta
projekt det mest kostsamma hittills. Insamlingarna till projektet har pågått under året och
byggandet av sovsalarna inleddes under våren. En stor del av sovsalsprojektet finansieras
av bidrag från Arlövs Biståndscenter. Sovsalarna var under verksamhetsåret 2011 inte helt
färdiga för inflytt men dock på god väg. Gossace har skickat kontinuerliga rapporter och
bildmaterial under projektets gång som har visat hur processen för sovsalsprojektet har
sett ut. Planen är att det nya sovsalshuset ska bli hem åt flickorna medan de sedan
tidigare befintliga sovsalarna renoveras och rustas upp för pojkarna på Gossace. I det nya
bygget finns även förrådsutrymmen.
Utveckling av jordbruket genom Gossace första djurhållning
Föreningens odlingprojekt fortsätter. Gossace rapporterar att odling av egna grödor,
mestadels majs som används till dagliga vällingfrukostar och poshomåltider, går framåt
och utvecklas. Dock är skolans egen odling inte tillräcklig för självförsörjning, utan

kompletteras med inhandlade matvaror. Under året har vi tillsammans med italienska
volontären Maria Grazia startat Gossace första djurhållning genom värphöns. Vi har
finansierat bygget av ett hönshus och inköp av omkring 100 vaccinerade höns samt foder
till dem. Produktionen av ägg har hållt ett något lägre mått än vad vi förväntat oss men har
sedan starten blivit mer effektivt med tiden. Projektet hade en prövningstid på sex
månader som har utökatas med förhoppning från vår sida om att bli ett permanent sätt för
att öka Gossace elever och volontärers näringsintag och ökat intag av allsidig kost.
Mindre projekt
Ett antal mindre projekt har varit en del av verksamhetsåret 2011. Ett exempel är att
föreningen har bidragit till att bygga och inreda en biblioteksbyggnad för de böcker som
köptes in under biblioteksprojektet 2009. Byggnaden kommer även att användas för andra
ändamål än att enbart förvara Gossace litteratur, exempelvis finns det möjlighet för de
minsta eleverna på Gossace, förskoleleverna, att flytta in sina lektioner i huset istället för
att undervisas i en hydda, så som det har varit hittills. Ett annat exempel är att föreningen
har finansierat två stora matlagningskärl till köket. De sedan tidigare befintliga kastrullerna
var utslitna och det var problematiskt för matbespisningspersonalen att tillaga de tre mål
mat dagligen till skolans elever som de behöver. Med de nya kastrullerna på plats kan
tillagningen av mat ske under bättre förutsättningar.
Pågående projekt
Föreningen har under året betonat kvalitetssäkrandet av de redan genomförda projekten
på Gossace. Underhåll är viktigt och förbättringar behöver göras. Arbetsgruppens
indelning i mindre projektgrupper bidrar till att hålla kontakt med Gossace kring de olika
projekten för att se till att våra investeringar fungerar över tid och utvecklas för att förbättra
förutsättningarna och standarden på Gossace.
Nätverk för utökad dialog
I slutet av 2010/början av 2011 startades ett nätverk för de aktörer som på olika sätt
stödjer Gossace. Tanken med nätverket är att öka dialogen mellan de organisationer och
personer som har det gemensamma målet – att stödja och utveckla Gossace. Ett digitalt
forum har upprättats som gör det möjligt att kommunicera tankar, idéer och förslag på
utveckling och projekt. Forumet syftar till att få ökad insyn för samtliga samverkansaktörer
och för att se till att varje organisation har översikt om vad som händer på Gossace när det
kommer till olika projekt. Exempelvis har forumet bidragit till bättre samverkan när det
gäller det gemensamma sovsalsprojektet tillsammans med italienska organisationen
Walking together, där vi enkelt kan kommunicera med text och bild och skapa en
gemensam planering för projektet.
Informationsinsatser
Det gångna året har representanter från föreningens arbetsgrupp hållit i och deltagit i ett
antal föredrag och informationsinsatser för föreningens vidkommande. Under året har
föreningen hållit i ca.10 föredrag för varierande grupper och samlingar där information om
situationen i Golomolo och föreningens arbete har förts vidare till intresserade. Föreningen
har dokumenterat de insatser som gjort. Föreningens hemsida har utnyttjats för att sprida
information och skapa intresse kring föreningens projekt och verksamheter. En ny
informationsfilm skapades och finns tillgänglig på hemsidan. I slutet av 2011 inleddes
arbetet med att skapa en ny hemsida för bättre informationsspridning, ett arbete som
kommer att fortsätta under 2012. Kopplat till hemsidan finns en blogg där föreningens
resenärer dokumenterat och delat med sig av upplevelser från besök på Gossace.
Facebook har använts som kanal för information och inbjudningar till stora grupper.
Föreningen har även en maillista för intresserade till vilka nyhetsbrev har skickats ut med

information om kampanjer, projekt och resultat av projekt. Informationsinsatserna som har
gjorts innebär att föreningen har nått ut till nya människor och organisationer. Nya
medlemmar har tillkommit under året och större samarbeten med olika kyrkor och
organisationer har varit en betydelsefull och givande del i föreningens verksamhet.
Föreningen har under året arbetat med att ytterligare förankra föreningens arbete hos de
redan involverade givarna och på samma gång skapat relationer till nya givare och ökat
medlemsintaget både antalsmässigt och geografiskt. Ett i synnerhet lyckat exempel är att
vi blev utvalda som Anebys Rotaryförenings stora insamlingmål vid deras välgörenhetsdag
i april 2011 (föranlett av ett föredrag föreningen höll i Aneby hösten 2010). Medlemmar från
arbetsgruppen var på plats och informerande om föreningens arbete, vilket ledde till att ett
stort antal nya människor fick höra talas om Golomolo och Gossace samt att en hög
summa pengar skänktes till föreningen.
Insamlingsaktiviteter
Verksamhetsåret 2011 har innehållit olika insamlingar och aktiviteter för att möjliggöra
projekt i Golomolo. Den enskilt största delen av verksamheten bygger på insamlingar som
möjliggör de projekt som föreningen genomför och vill genomföra. Några exempel:
Under våren arrangerades i ett samarbete med våra vänner i föreningen Vardagsrummet
en insamlingskonsert i Malmö. Det blev utsålda hus där människor kom för att lyssna och
bidra till en magisk kväll där information om vårt arbete var en röd tråd genom kvällen med
bland annat visning av film. Entré, fika och försäljning gick direkt till sovsalsprojektet.
Nya tygpåsar med Golomolos logga beställdes under 2011 in och försäljningen
utvecklades från att framförallt ske till personer i arbetsgruppens omgivning till att
etableras i butiker i Malmö och digitalt via internet. Försäljningen av tygpåsarna har inte
enbart bidragit med inkomster till föreningen, utan har haft ett stort inflytande i
marknadsföringen av vår förening. Även andra egenskapade produkter kopplade till
Uganda har sålts vid olika tillfällen, exempelvis trycktes kalendrar med fotografier från
Golomolo upp. Den främsta insamlingsaktiviteten har dock varit knuten till
informationsinsatser och föredrag i form av gåvor och kollekter, vilket sett över året
genererat stora medel i föreningen.
Ett antal insamlingsaktiviteter sker på regelbunden basis. Olika kyrkor och
kyrkliga grupper, föreningar och medlemmars regelbundna givande innebär att föreningen
kontinuerligt får in nya medel för verksamheten. Föreningen har öppnat upp för enskilda
personer att bli månadsgivare och flera enskilda medlemmar har under det gångna året
genom insamlingar på födelsedagar och högtider på eget initiativ bidragit med insamlingar
till föreningen. Det har blivit tydligt under året att våra informationsinsatser har spridit sig
och att fler människor som står utanför arbetsgruppen börjat ta större initiativ till att bidra
till föreningen genom egna kampanjer och insatser.
Förbättring av utvecklingsamarbetet genom närmare relationer
Under verksamhetsåret har inte mindre än åtta föreningsmedlemmar vid tre olika resor
besökt Uganda och Gossace. Syftet med besöken har varit att fördjupa samarbetet med
Gossace och andra aktörer, följa upp och utvärdera redan genomförda projekt samt att
samtala om framtida behov. Föreningen har genom dessa (av resenärerna
egenfinansierade) resor lärt känna och kommit närmre organisationen Gossace och
människorna som står bakom organisationen, på plats i Uganda. Resorna har varit har
varit en viktig del av verksamhetsåret inte minst för medlemmars engagemang,
kanalisering av behov och som underlag för de informationsinsatser som har genomförts
och som kommer att genomföras i framtiden.

Utmaningar
Det har under 2011 uppkommit en rad utmaningar såväl i föreningens arbete som i
situationen på Gossace skola och barnhem i Golomolo. Det finns mycket i arbetet som kan
utvecklas i föreningen och många behov av insatser och projekt i Golomolo. Frågor som
bör vara en del av 2012 är att utveckla vårt arbetssätt som ökar Gossace aktiva
delaktighet i föreningen Golomolos insamlade medel. Vi vill skapa en förbättring i
kommunikationen kring administration såsom redovisning, framförhållning i planering och
budgetförslag från Gossace sida för att kunna kartlägga de viktigaste utgifterna och
behoven. Det har funnits begränsningar i att vidareutveckla olika områden och gå vidare
till nya nivåer av levnadsstandard då det har funnit utmaningar i att möta de mest basala
behoven. Föreningen hoppas på att på ett bättre sätt kunna bidra till att minska den för
Gossace uttröttande kampen för att få vardagens utgifter att gå ihop med de inkomster
Gossace får och genom detta kunna genomföra nya projekt. Exempel på områden som
föreningen under kommande verksamhetsår kan fokusera på skulle kunna vara utveckling
av undervisning och lärande, utveckling av jordbruk genom anställning av en
jordbruksansvarig, ökad variation på odling och övrig matproduktion för att öka barnen och
volontärernas näringsintag. Även administration och förvaltning av föreningen står under
utmaningar då verksamheten blir allt större, vilket kräver noggrannhet och tydlighet i
föreningens styre.
Avslutande kommentarer
Som avslutning bör framförallt lyftas fram den enorma utveckling föreningen Golomolo har
gjort under det gångna året. Genom det stora engagemang som finns bland
arbetsgruppens medlemmar och andra föreningsmedlemmar har föreningen Golomolo på
ett tydligt sätt landat i diverse sammanhang och etablerats som ett trovärdigt alternativ till
andra organisationer i landet som arbetar med utvecklingsamarbete. Detta märks både på
utbredningen av kännedom om föreningen där vi har lyckats nå helt nya proportioner av
antal människor som känner till och stödjer vårt arbete och inte minst genom resultat av
ekonomiska insamlade medel. 2011 har varit ett rekordår där vi har fått in mer pengar till
föreningens projekt än något annat år. Vi ser detta som ett tydligt tecken på att det arbete
vi gör är förtroendeingivande bland gamla och nya givare. Det är också mycket glädjande
att föreningen har kommit den oranisation vi arbetar för närmre. De olika resorna och den
ökade kommunikationen med Gossace har bidragit till bättre och mer effektiva sätt att
arbeta och vänskapsrelationer med de människor vi stödjer. Det har varit förmånligt för
föreningen att få dessa personliga möten och samtal med Vincent och andra i Gossace
administration, liksom med barnen som bor och lever på Gossace. Det är inte svårt att vilja
arbeta för människor som man har personliga relationer till, det är våra vänner på Gossace
som inspirerar oss till att fortsätta med vår förening. Det är med stolthet man tittar tillbaka
på alla de insatser och aktiviteter som har ägt rum under det gångna året tillsammans med
alla fantastiska eldsjälar som ger av sin tid och sitt engagemang för att skapa en givande
verksamhet. Det är uteslutande så att alla medlemmar, givare och verksamma i
arbetsgruppen är föreningens hjärta och själ. Utan er vore Föreningen Golomolo
ingenting och utan er hade livskvaliteten på Gossace skola och barnhem inte utvecklats i
den takt och med den kvalité som den gör nu. Tillsammans kan vi skapa en förändrad
verklighet i Golomolo.
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