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Verksamhetsberättelse 2012
Föreningen Golomolo har under 2012 haft ett verksamhetsår som har präglats av
organisationssamarbete och framtidsfokus. Frågor vi har ställt oss har varit: "På vilket sätt kan
utvecklingsamarbetet mellan föreningen Golomolo och Gossace ske bäst? Vilken roll ska
föreningen Golomolo ha i förhållande till Gossace? Hur kan föreningen Golomolo medverka till att
styrka och empower Gossace till att bli en organisation som klarar av de dagliga utmaningar som
finns för organsiationen? Hur kan föreningen Golomolo säkerställa att de projekt föreningen
genomför förvaltas på bästa sätt? Hur skall föreningen Golomolos stöd till Gossace se ut
framöver?".
Dessa frågor har under året lett in föreningen Golomolo på ett djupare stadie som förening där vi
har behövt stanna upp och reflektera över vårt arbete. Sedan föreningen Golomolo startades 2008
har det hela tiden varit relativt tydligt vad som har varit viktigt att prioritera när det har gällt vilka
projekt vi ska satsa på. Tillsammans med Gossace har beslut tagits kring stora projekt som att
köpa odlingsmark, förse klassrummen och sovsalarna med belysning i form av solenergi, bygga ett
bevattningssystem, utveckla jordbruket med odling och djurhållning med hönsfarm, förse skolan
med litteratur och bidra till att bygga ett mindre bibliotek, bygga nya sovsalar samt bygga nya
latriner och duschrum. Vid sidan av dessa stora projekt har vi utifrån Gossace behov och önskemål
även genomfört en mängd mindre projekt, bland annat reparation av Gossace jeep, nya
matlagningskärl, målning av väggar, jul- påsk- och examensceremonier, mindre solcellslampor till
medarbetarnas hyddor/boenden på Gossace, tvättställningar, medicin och sjukvårdskostnader,
lärarskåp och förvaringsboxar till volontärerna samt gosedjur- och klädinsamlingar. I, för Gossace,
ekonomiskt tyngda perioder har vi även bidragit till inköp av mat och utbetalning av ersättningar till
lärarna och övriga volontärer.
Vi har under dessa år arbetat i ett högt tempo för att samla in ekonomiska medel och genomföra
ovan nämnda projekt. När vårt senaste projekt var färdigt, var det inte längre lika uppenbart och
självklart vad som skulle bli "nästa stora projekt". Vi har därför behövt sakta ned vårt tempo under
året som har gått och ta oss tid till analys av genomförda projekt, diskussioner om hållbar
utveckling samt planering av framtida stöd och samarbete.

Verksamhetens organisering
Under året har arbetsgruppen, som består av de medlemmar som vill engagera sig i föreningens
operativa verksamhet, haft kontinuerliga möten varje månad för att planera, diskutera och följa upp
föreningens projekt och kampanjer. Arbetsgruppen är alltså ett genomförande organ som driver
föreningens verksamhet. Mötena har vid varje tillfälle varit fyllda med levande diskussioner och
engagemang kring föreningens arbete.

Arbetsgruppen 2012: Öfv. Sara Lindell, Samuel Löfgren, Tobias Magnusson, Emil Jönsson, Beatrice Eriksson, Emma Isaksson.
Nfv. Hanna Frick, Sara Karlsson Löfgren, Christopher Aronsson, Maria Grönte, Lisa Karlsson.
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Inom arbetsgruppen finns även den valda styrelsen som har ansvaret för förvaltning, administration
och redovisning. Under året har styrelsen fått en allt mer betydande roll där kommunikationen med
Gossace och planeringen av föreningen Golomolos stöd har fått större tyngd än tidigare. Under
2012 har 11 personer varit aktiva i föreningens arbetsgrupp, varav fyra personer även är
styrelsemedlemmar. Antalet aktiva arbetsgruppmedlemmar har sjunkit något sedan föregående år
på grund av att medlemmar har flyttat från Malmö, där arbetsgruppens verksamhet finns.
I april-maj reste två av arbetsgruppen medlemmar, tillsammans med tre vänner (varav en efter
resan valde att gå med i arbetsgruppen), till Uganda och Golomolo för att besöka Gossace. Precis
som alltid, finansierade resenärerna själva samtliga kostnader för resan.
Beslut om att införa en medlemsavgift på 50 kr per år togs vid årsmötet 2012.

Projekt
Nya sovsalar
Insamlingen och större delen av byggandet av de nya sovsalarna genomfördes under 2011, men
projektet färdigställdes under 2012. Projektet genomfördes i samarbete med den italienska
stödorganisationen Walking Together. Flickorna på Gossace fick flytta in i de nya sovsalarna som
inkluderar 6 sovrum med plats för 9-12 sängar per rum. Flickornas tidigare sovsal och pojkarnas
sovsal renoverades och hälften av pojkarna fick flytta in i flickornas tidigare sovsal, medan
resterande hälften bor kvar i pojkarnas sovsal. I projektet ingick även att förse den nya sovsalen
med belysning i form av solenergi samt nya madrasser, filtar och myggnät till samtliga barn. Under
2012 har omkring 150 av de elever som Gossace stödjer, bott på barnhemmet. Syftet med
projektet var att förbättra levnadsstandarden och hälsotillståndet för nuvarande och kommande
elever på Gossace. Resultatet blev lyckat, dock tog det längre tid och blev mer kostsamt än
beräknat. Flickorna på Gossace säger att "vi har fått flytta in i ett paradis, mitt i byn i djungeln, våra
nya sovsalar är som himmelriket på jorden!". Gossace ledning rapporterar att detta projekt har
väckt hopp hos dessa flickor. Samarbetet med Walking Together gick bra, vissa svårigheter med
kommunikationen fanns dock på grund av språkförbristningar.

Hönsfarmen
Under 2011 inledde föreningen Golomolo tillsammans med den italienska volontären Maria Grazia
bygget av ett hönshus med ett hundratal höns. I projektet ingick även foder samt vaccination av
hönsen. Tyvärr gick föreningen Golomolos första djurhållningsprojekt inte tillräckligt bra för att
fortsätta med det efter "pilot-tiden" löpt ut. Syftet var att öka barnens och volontärernas
näringsintag av protein med målet att varje person skulle få minst ett ägg/vecka. Hönorna värpte
mindre än väntat och kostnaden för projektet blev större än vinsten i form av produktionen av ägg.
Gossace valde därför att sälja en del av hönorna för att få in resurser till köp av annan mat och
göra måltider till barnen och volontärerna av resterande hönor.
Biblioteksbyggnaden
När föreningen Golomolo 2009 köpte in böcker och bokhyllor till Gossace fanns ingen självklar
plats för detta lilla bibliotek. Bokhyllorna ställdes in i lärarnas kontor vilket begränsade elevernas
tillgång till att låna böcker. Gossace har även sedan tidigare uttryckt behov av en mindre byggnad
där undervisningen för förskoleklassen kan ske, eftersom de hittills hållit till i en liten hydda som
inte varit tillräckligt stor för förskoleklassen. Tillsammans med Gossace började vi med detta
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projekt i slutet av 2011 och har färdigställt det under 2012. Resultatet blev en mindre byggnad som
är indelad i två rum, det ena som bibliotek och det andra som ett klassrum. Förhoppningen är att
litteraturen skall bli mer lättillgänglig för eleverna och att förskoleklassens klassrum även skall
verka som en lässal för Gossace elever och volontärer de tider då rummet inte används till
undervisning. Små solcellslampor köptes in till denna byggnad för att möjligöra förutsättning för
läsning på kvällstid.

Nya latriner och duschrum
De gamla latrinerna på skolområdet började bli fyllda och låg oroväckande nära vattenbrunnen.
Risken för att brunnsvattnet skulle förorenas bedömdes som sannolik och därför beslutade
Gossace och föreningen Golomolo att bygga nya latriner samt dränera och riva de gamla. De nya
latrinerna ligger på behörigt avstånd från vattenbrunnen. I samband med de nya latrinerna
byggdes också nya duschrum. Resultatet blev 10 nya latriner och två duschrum. Detta projekt ger
barnen på Gossace bättre möjlighet att kunna sköta sin vardagliga hygien och sanitet.
Vincent och Geofrey på Sverigebesök
Föreningen Golomolo har de senaste åren diskuterat möjligheten att bjuda Vincent, grundare och
föreståndare av Gossace skola och barnhem, och Geofrey, rektor på skolan, till Sverige. Under två
veckor i september genomfördes projektet. Syftet var ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter och
kunskaper samt fördjupning av relationerna och samarbetet mellan föreningen Golomolo och
Gossace. Vi bokade in så många studiebesök och föredragstillfällen som var möjligt och resultatet
blev en intensiv men ömsesidigt inspirerande och givande tid. Bland annat fick Vincent och
Geofrey besöka skolor, folkhögskolor, kyrkor, Rotaryklubb, föreningar och andra arbetsplatser och
sammanhang i Malmö, Lund, Helsingborg, Klippan, Horda, Bredaryd, Aneby, Allingsås och
Smålandsstenar. Vincent och Geofrey fick möta många av föreningen Golomolos givare, men
också människor som aldrig tidigare hört talas om Golomolo. Vi visade även upp svenska
alternativ på de verksamheter som Gossace bedriver, till exempel grundskolor, ideella
organisationer och jordbruk. Under de två veckor som Vincent och Geofrey besökte Sverige hölls
även sex stycken möten/workshops med föreningen Golomolos styrelse. Dessa tillfällen syftade till
ökad förståelse för varandras organisationer. Mötena syftade även till identifikation och
problemlösning av de utvecklingsområden som föreningen Golomolo uppmärksammat; Gossace
organisation och ledarskap, intern och extern kommunikation, administration, förvaltning av projekt
och resurser, pedagogik, inkomstgenererande aktiviteter samt utveckling av näringsrik
kosthållning.
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Budgetstöd
Hittills har föreningen Golomolo främst stöttat Gossace i projektform men under 2012 har
föreningen Golomolo arbetat fram ett förslag om månatligt budgetstöd till Gossace. Syftet med
förslaget var att börja lägga över mer ekonomiskt ansvar på Gossace att förvalta insamlade
ekonomiska medel för att kunna uppnå sin budget och där de själva kan prioritera användning av
medel. Bakgrunden är att Gossace uttryckt frustration över svårigheter att samla in ekonomiska
medel till de dagliga utgifter som inte är täckta av några givare. Exempel på utgifter som Gossace
har svårt att få in pengar till är mat, bensin, volontärersättningar, hyra för administrationens kontor i
Mukono, skolmaterial, internet, telefon och bilreparationer. Under tre månader (oktober-december)
gjorde föreningen Golomolo ett pilotprojekt med budgetstöd. Ett mål med projektet var att ge
Gossace ett andrum från insamlingsarbetet och möjlighet att kunna fokusera på Gossace
utvecklingsområden som nämns ovan. Redovisning och utvärdering för pilotprojektet är i skrivande
stund inte klar.

Informationsinsatser
Under det gångna året har representanter från föreningens Golomolos arbetsgrupp hållit i och
deltagit i omkring 20 föredrag och informationsinsatser för varierande grupper och samlingar.
Information om föreningens Golomolos arbete och berättelser från Gossace har genom dessa
informationstillfällen förts vidare till uppskattningsvis ca 2000 personer. Många av dessa
informationstillfällen ägde rum i samband med Vincents och Geofreys Sverigebesök. Vi fick mycket
och positiv respons på dessa informationstillfällen, både från personer som följt och sponsrat
föreningen Golomolo en längre tid och från personer som fick höra om Golomolo för allra första
gången. En av de föreningsmedlemmar som deltog i resan till Uganda i april gjorde en ny film om
Gossace som har använts vid diverse informationstillfällen.
Föreningen Golomolo har dessutom
arbetat med att nå ut till fler personer
genom användandet av olika kanaler.
Under 2012 skapade föreningen
Golomolo en ny hemsida. Upplägget
på den nya hemsidan är enklare vilket
leder till att fler i arbetsgruppen kan
uppdatera hemsidan. Vi har fortsatt
med vår facebooksida och använde
under besöket i Uganda i april-maj
även vår blogg. Vi har även skickat ut
tre nyhetsbrev med information om
kampanjer, projekt och resultat av
projekt. Omkring 100 julkort skickades
ut till kyrkor, företag, organisationer
och privatpersoner som stöttat
föreningen Golomolo under året.
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 även arbetat med att ytterligare förankra föreningens arbete hos de redan
involverade givarna.

Insamlingsaktiviteter
Verksamhetsåret 2012 har innehållit två större evenemang arrangerade av Föreningen Golomolo.
Det ena var Vincent och Geofreys Sverigebesök, som nämnts ovan. Detta arrangemang innebar
stor ekonomisk direkt vinst, liksom vi redan har hunnit märka att det har gett ringar på vattnet
genom ökad kännedom och ökat bidrag till föreningen Golomolo i efterhand. Sverigebesöket
avslutades med en öppen festkväll i Malmö som inkluderade berättelser från Uganda, livemusik,
quiz, fika och försäljning och inte minst fick vi äntligen presentera Vincent och Geofrey för
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föreningsmedlemmar, givare och vänner i Malmö som länge har fått höra om Golomolo. Det andra
stora evenemanget under 2012 var ett idrottsevenemang, en turnering i Dodgeball som föreningen
Golomolo arrangerade i maj. Sexton lag (med totalt omkring 140 deltagare) från diverse olika
företag, vängrupper, skolor, musikband, kyrkor och idrottsföreningar deltog. Båda dessa större
evenemang blev mycket uppskattade.

Den främsta insamlingsaktiviteten har även under 2012 varit knuten till informationsinsatser och
föredrag i form av gåvor och kollekter, vilket sett över året genererat stora medel till föreningen.
Föreningen Golomolo har deltagit vid diverse evenemang dit vi blivit inbjudna för att berätta om vår
verksamhet. Under 2012 har föreningen Golomolo etablerat sig ännu mer runt om i södra Sverige.
Exempel på det är att vi under året märkt av att fler personer/kyrkor/organisationer har vänt sig till
oss för att berätta om egna insamlingsaktiviteter till förmån för föreningen Golomolo. Dessa olika
initiativ är både ekonomiskt fördelaktiga men tyder också på stort engagemang bland givare. 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. Vi har fortsatt att erbjuda medlemsskap och möjlighet till att bli månadsgivare till
föreningen Golomolo. Vi har även fortsatt med småskalig försäljning, bland annat tygpåsar med
föreningen Golomolos logga, smycken från Uganda (skapade av ugandier i nätverk till Gossace),
chilifrukter och kaffebönor från Golomolo och annat som arbetsgruppen kreativt skapat. Från
december fanns det julklapps-presentkort tillgängliga på hemsidan.

Utmaningar
Under de fem veckor i april-maj som två arbetsgruppsmedlemmarna var på plats i Uganda fördes
många samtal med Gossace ledning och medarbetare om projekten vi samarbetar kring och om
framtida behov. Det blev tydligt att Gossace har återkommande utmaningar som de har svårt att
hitta lösningar till, något som har påverkat föreningen Golomolos bild av framtida stöd. För varje
gång som vi har besökt Golomolo har vi lärt oss mer om hur Gossace (och Uganda) fungerar,
vilket är till stor hjälp för föreningen Golomolos arbete, liksom det samtidigt gör oss mer medvetna
om vilka svårigheter och utmaningar som ett samarbete med en NGO som driver en skola och
barnhem i ett utvecklingsland kan innebära. Vid Vincent och Geofreys Sverigebesök förtydligades
denna bild ännu mer. Det blev uppenbart för oss att Vincent och Geofrey är trötta och stressade,
då det är en kamp för dem att få Gossace att gå runt varje månad. Det finns ett behov av en
ändrad organisationsstruktur på Gossace då Vincent och Geofrey, som finns i Gossace hierarkis
topp, har ett ansvar och arbetsbelastning som är orimligt stor. Vi har sett Vincent & Geofrey i
rollerna som allt från jordbruksansvarig, byggansvarig, chaufför, föreståndare, rektor,
kommunikatör, insamlingsansvarig och så vidare. Listan på uppgifter inom Gossace är lång och i
längden ohållbar för två personer att hantera. Detta leder ibland till att den kvalité och tidsaspekter
som vi som givare efterfrågar inte uppnås, då allt för mycket ansvar ligger på enstaka personer.
Visserligen har vi sett en positiv utveckling under 2012 när det kommer till Gossace
budgetplanering, redovisning av kvitton och dokument samt årsrapport, men utvecklingen behöver
fortgå och Gossace framförhållning beträffande ovan nämnda utvecklingområden behöver
förbättras. Föreningen Golomolo har också blivit mer medvetna om att vissa av Gossace problem
kommer ur alla de västerländska besök som görs till Golomolo. Å ena sidan är det nödvändigt med
dessa besök för samarbetets skull och för föreningen Golomolos möjlighet att ta välgrundade
beslut och kunna utvärdera projekt, för att kunna vara en förtroendeingivande stödorganisation. Å
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andra sidan har dessa besök minskat det inhemska givandet till Gossace, då ugandiska givare i
Gossace nätverk har backat i stöd då de tror att Gossace får de resurser de behöver från
västerländska besökare.
Under Vincents och Geofreys besök i Sverige avsatte vi därför mycket tid för att diskutera
problematik och lösningar. Sådana lösningar och exempel på alternativ till den rådande
situationen, både utifrån Gossace som organisation och personals perspektiv men framför allt
utifrån barnens bästa, skulle exempelvis kunna inkludera att Gossace anställer en ”Service
Manager” som är ansvarig för förvaltning och praktiska frågor kring byggnader och jordbruk. Något
annat kan vara att försöka involvera fler personer inom Gossace ledningsgrupp och genom en ny
organisationsstruktur göra Gossace organisation mer platt. Att Gossace behöver tänka kring
inkomstgenererande aktiviteter, förbättrad pedagogik och öka varaktigheten av lärarvolontärer
samt öka näringintaget och förbättra kosthållningen, är andra exempel. Vi fick under dessa
möten/workshops med Vincent och Geofrey ökad förståelse för att varaktiga förändringar i en
organisation i ett land som Uganda kan ta tid och ibland behöver få ta tid. Detta är svåra frågor,
men utifrån vårt sätt att se det - och utifrån Vincent och Geofreys beskrivning av deras situation –
mycket angeläget. ”Tack för att ni hjälper oss att tänka kring dessa frågor” var Geofreys respons
efter vår första workshop om Gossace organisation och utveckling. Under 2012 har föreningen
Golomolo satsat på att utveckla strategiska projekt och mål tillsammans med Gossace, ett arbete
som kommer att fortgå även under kommande verksamhetsår.

Avslutande kommentarer
Som avslutning bör framförallt den utveckling föreningen Golomolo gjort under det gångna året
lyftas fram. En utveckling som handlar om strategiska målformuleringar och en fördjupning i vad
utvecklingsamarbete innebär. Det har krävts tålamod från arbetsgruppens medlemmar då det har
varit det hittills svåraste året för föreningen Golomolo. Anledningen till det är att vårt samarbete
med Gossace har tagits till en högre nivå där föreningen Golomolo i större utsträckning än tidigare
börjat ställa motkrav på Gossace. Vi är fullt medvetna om att Gossace aldrig kommer att kunna bli
totalt ekonomiskt självförsörjande, utifrån den struktur och de möjligheter som finns i Uganda i dag
- att driva en icke-statlig, icke-vinstdrivande skola och barnhem för föräldralösa och utsatta barn.
Däremot tror vi att det är viktigt att man äger sitt eget problem, att Gossace ökar möjligheterna att
själva skapa inkomster, om än små till en början. Dock är det en känslig balans mellan att satsa på
inkomstgenererande aktiviteter samtidigt som övrig verksamhet med skolundervisning, outreach,
och det dagliga arbetet för barnen som lever på Gossace skall fortsätta med god kvalité.
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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 Gossace skola och barnhem inte utvecklats i den takt och med den
kvalité som den gör nu. Goda nyheter från Gossace är att avgångseleverna (primary 7) visade
mycket goda betygsresultat 2012 och framstår som den bästa examensklassen i hela distriktet
med omkring 500 skolor!
Elias från Malmö, 7 år, sa här om veckan till sin pappa: "Jag vill inte längre ha 10 kronor i
veckopeng, utan 5 kronor så kan barnen i Golomolo få 5 kronor. Jag vill göra så tills de har fått det
bra". Genom det stora engagemang som finns bland arbetsgruppens medlemmar, andra
föreningsmedlemmar och alla givare och stödjare, skapas nya möjligheter för att utsatta och
föräldralösa barn på Gossace i Uganda ska få möjlighet till bättre livsförutsättningar genom
utbildning, uppfostran, vägledning och gemenskap. Genom våra gemensamma insatser får dessa
barn bättre förutsättningar för att förbättra sin hälsa och öka kapaciteten för de som är infekterade
eller drabbade av HIV/AIDS med möjlighet till ljusare framtidsutsikter. Gossace beskriver sig själva
som "en plats av hopp för de barn som de stödjer, där dessa barn kan utvecklas och växa sig
starka så att de kan bidra till att bygga ett nytt Afrika". Tillsammans kan vi skapa en förändrad
verklighet i Golomolo!

Love & Care.

________________________________
Beatrice Eriksson
Styrelsemedlem, föreningen Golomolo
Malmö, 2013-02-16
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