
Vil du bidra med noen kvm betongheller à kr. 100,- til 

NY BARNEHAGE I TANZANIA?
- også uteområdet skal synliggjøre ny livsstandard - 

Ny barnehage med plass til 120 barn er under bygging 
på barnehjemmet Ilula Orphan Program, IOP, i Tanzania, 
med innsamlede midler fra Oslo og Eigersund. 
Byggingen startet 3. mars i år, og skal stå ferdig 
11. september. Det går i rekordtempo.
Offisiell åpning planlegges 3. mars 2016. 

Barnehjemmet IOP er grunnlagt av og drives av den 
norske Berit Skaare, med støtte fra blant annet Kirkens 
Nødhjelp i Norge.

Byggestatus 3. juniStella, 4  år og bor på IOP 
barnehjem.

Sollerud Kindergarten Tanzanai med flott utomhusanlegg!

Den nye barnehagen  - Sollerud Kindergarten 
Tanzania, er ikke bare en vanlig barnehage. 
I tillegg til barna fra barnehjemmet, skal den prioritere 
opptak av barn fra enslige mødre, og skal om 
ettermiddagen også være et kompetansesenter for 
unge enslige mødre. Et unikt bistandsprosjekt, som skal 
markere vektleggingen av kunnskap for mange barn og 
foreldre.

600 m2 betongheller, beplantning og flaggstenger 
koster til sammen kr. 60.000,- og i tillegg er det behov 
for penger til møbler og utstyr inne.

På vegne av IOP, takk for hjelpen!                           
Stella og Osmund

Det er Sollerud barnehage i Oslo som tok 
initiativ til dette prosjektet i fjor, og som innen 
sommerferien skal ha samlet inn kr. 400.000,- til 
selv bygget. Hver innsamlede krone går  uavkortet 
til prosjektet i Tanzania. De har også fått med 
KFUK/KFUM som finansiell partner og garantist 
for at resten av pengene stilles til disposisjon for 
ferdigstilling. Bygget har en kostnadsramme på kr. 
750.000. 
Sollerud barnehage har også i samarbeid med IOP 
utviklet en felles Læreplan ”Vi lærer av hverandre”, 
som er en langsiktig plan for pedagogisk samarbeid 
mellom «Sollerud Norge» og «Sollerud Tanzania».

Synnøve og Ole Kolstø med familie og venner har 
gjennom privat Julemarked samlet inn det største 
enkeltbidraget på kr. 70.000,- til bygget. 
Ansatte ved Egersund Trål og bedriften har 
gitt henholdsvis kr. 10.000,- og kr. 2000,- til det 
samme.

Mange i Eigersund bidro til å finansiere nytt 
hønsehus for det samme barnehjemmet i 2012 
gjennom å se filmen «Når grenser sprenges» på 
Egersund kino. 

Nå håper jeg enkeltpersoner og bedrifter i 
Eigersund vil bidra til å finansiere ferdigstilling av 
den nye barnehagen.

Barnehjemmet  IOP har «Ny livsstandard for det 
Tanzaniske folk»,  som ledestjerne i sitt arbeid.
Kunnskap fra barnehagestadiet og alle trinn 
oppover, til også unge enslige mødere, har høyeste 
prioritet.

Jeg har hatt gleden av å bistå barnehjemmet 
som frivillig på flere nivå, - fra strategi- og 
organisasjonsutvikling på styre- og ledelsesnivå, - 
til igangsetting av byggingen av det nye barnehage- 
og kompetansesenteret, så vel som å bistå daglig 
leder i Sollerud barnehage i Oslo med deres 
innsamlingsaksjon i samarbeid med KFUK/KFUM 
Global.

Det som gjenstår når bygget 
til den nye barnehagen står 
ferdig, er å lage et flott og 
rent uteområde, samt 
skaffe solide møbler og 
utstyr innvendig.  

Bedriften Aktiv Lek AS, som lager utemøbler til 
norske barnehager, har gitt ute-lekeapparater til 
den nye barnehagen til en verdi av kr. 150.000.

Du kan gi ditt bidrag direkte til Sollerud 
Barnehage sin prosjekt konto 6011.57.41341.
Ønsker du som privatperson eller bedrift å spare 
skatt på gavebeløpet,  kan du for bidrag mellom kr. 
500,- og kr 20.000,-, få redusert skattbar inntekt 
i 2015  tilsvarende. Da må pengene setter direkte 
over til KFUK/KFUM  sin konto: 3000 17 16766 og 
merke beløpet med IOP Sollerud. Du må også da 
sende en mail til global@kfuk-kfum.no og oppgi 
person- eller organisasjonsnummer, samt navn og 
adresse sammen med opplysningen om innbetaling 
(sum og dato).

Har du spørsmål, ta kontakt på 
osmund.ueland@lederfokus.no eller 

mobil 416 56 001. når bygget 
til den nye barnehagen står 
ferdig, er å lage et flott og 

osmund.ueland@lederfokus.no eller 
mobil 416 56 001.

A N N O N S E


