
Kjære bidragsyter!                                                                                                        Oslo, 19.09.2014 
 
   
        
Sollerud Barnehage inviterer deg til å bidra til at barnehagen lykkes med et unikt prosjekt i 
samarbeid med senter for hjemløse jenter i Tanzania – IOP Ilula Orphan Program. Grunnleggende i 
prosjektet er: - Vi lærer av hverandre. 
 
Sollerud Barnehage, som er en foreldredrevet barnehage med 36 barn, har bestemt seg for å forsøke 
å samle inn kr 350.000,- i kommende barnehageår for at Ilula Orphan Program (IOP) skal få en ny 
barnehage på egen tomt. Samtidig ønsker vi å hjelpe lokalsamfunnet og skape lokale arbeidsplasser, i 
dette tilfellet for de «unge mødrene». 
 
Sollerud Barnehage ønsker med realiseringen av Sollerud Kindergarden Tanzania å oppnå følgende: 
 

1) Barna i Sollerud Barnehage skal få se hvordan barn i andre land lever, hvor vann, strøm og 
tannbørste ikke er noen selvfølge. Følelsen av å hjelpe andre vil også være et utviklende 
element. Samtidig å forstå hvordan folk lever i land som er mye, mye fattigere enn oss selv. 

 
2) Personalet i barnehagen skal få et vesentlig kompetansepåfyll gjennom alt det arbeidet de 

må gjøre for å sikre at: vi lærer av hverandre, samler inn pengene og utvikler en god  
kommunikasjon og erfaringsutveksling med IOP. 

 
3) Foreldrene skal kunne se at de får en merverdi for sine barn, ved å bidra til realiseringen.  

 
4) Gi en direkte U-hjelp som støtter et bestemt prosjekt og hvor pengene går direkte til  

byggearbeidet, fulgt opp av en erfaren norsk prosjektledelse på dugnad. Vi har mye å lære av  
andre kulturer. Samarbeidet med IOP vil sette fokus på nøysomhet og det å klare seg selv.  
Visjon og slagord er: «Vi lærer av hverandre». 

 
 
Den 11. september hadde vi et Kick-Off arrangement i 
barnehagen, hvor foreldrene til barna i Sollerud 
Barnehage deltok sammen med ordføreren i Oslo 
kommune, Fabian Stang, leder av IOP, Berit Skaare og 
leder av KFUM/KFUK Globalt, Fredrik Glad-Gjernes.  
 
IOP er bygget opp og ledet av den norske Berit Skaare, 
som i alder av snart 70 år fortsatt leder senteret. Deres 
videregående skole – Loards Hill – er kåret til en av de 
beste videregående skolene i Tanzania. Penger til egen 
grunnskole er nå også samlet inn i Luxemburg, og bygging 
kan starte I 2015. 
 
IOPs visjon er: «New standard of living for the Tanzanian 
community!» 
 
Det er i lys av denne flotte visjonen Sollerud Barnehage ønsker å bidra til at IOP lykkes, gjennom å 
finansiere deres egen barnehage på egen tomt – en barnehage som kan vokse, ettersom behovet der 
er stort. Vi håper å kunne få til en byggestart i første halvår 2015.  
 

Daglig leder Rune Jensen i Sollerud Barnehage  
takker ordfører Fabian Stang i Oslo kommune, 
for lykkeønskinger og kr. 10.000,- under 
prosjektets Kick-Off 11. september. 



Å skaffe disse midlene er krevende, men vi snur hver stein for å klare det. Blant annet så skal vi selge  
avisen Sollerudposten, som vi selv produserer. Den vil bli gitt ut i 11 utgaver, hver måned, dette  
skoleåret. Antallet eksemplarer vil ligge på rundt 100-150 per måned. 
 
For å lykkes i prosjektet er vi avhengige av at enkeltpersoner og bedrifter hjelper oss økonomisk og 
på annen måte.  
 
Ditt bidrag kan være: 

1. Direkte økonomisk støtte til prosjektet til konto nr. 6011.57.41341, oppgi navn og adresse. 
2. Spre denne informasjonen til andre i ditt nettverk. 
3. Kjøp og abonner på Sollerudposten. Første utgave ble solgt på Kick Off den 11.september. 
4. Kom innom på onsdager fra kl. 07:30 og kjøp afrikansk kaffe. Dette startet opp den 17.09. 
5. Kjøp T-skjorter. Disse selges i salgsboden og ved å henvende seg til barnehagen. 
6. Engasjer deg i våre arrangement. 
7. Info om våre arrangement og utviklingen i prosjektet finner du på vår hjemmeside: 

www.sollerudbarnehage.no. 
 
Vi skal selge afrikansk kaffe, Sollerudpakka (matpakke), T-skjorter etc. hver onsdag fra kl. 07:30 
gjennom hele barnehageåret. Salget av Sollerudposten vil også foregå utenfor CC vest sammen med 
førskolebarna. I begynnelsen av hver måned vil Sollerudposten havne i deres postkasse. 
 
Vi ser for oss at Sollerudposten blir meget populær i nærmiljøet, med intervju av mange lokale 
ressurspersoner. Kanskje vi kommer til dere for et intervju også. Dere vil kunne, sammen med oss,  
bidra med å få realisert byggingen av en barnehage for IOP i Tanzania. 
 
Er dere en bedrift og gir et bidrag på kr 10.000,- eller mer, får dere annonse i alle våre månedlige 
utgaver av Sollerudposten. Dere får i tillegg logo på plakater som blir hengt opp i god tid før de ulike 
arrangementene. Vi håper dere ser på dette som en fin måte å markedsføre dere på, samtidig som 
dere støtter et viktig prosjekt utenfor landets grenser. 
 
Vi håper på en positiv tilbakemelding og at vi har dere i nærmiljøet, andre bedrifter og 
enkeltpersoner med på laget. 
 
Ta kontakt, og kom gjerne med andre måter å hjelpe oss på. 
 
Med vennlig hilsen 
Rune Jensen 
Daglig leder 
Sollerud Barnehage SA 
960 43 156 
post@sollerudbarnehage.no 
 

www.sollerudbarnehage.no    www.iop-norge.org   www.ilulaorphanprogram.org  
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