
Verksamhetsberättelse 2017 för ideella föreningen 
Friends of Kabondo (FoK)

Styrelsen har under året bestått av:
Margareta Halfvarson, ordförande
Marianne Gripman, vice ordförande
Majken Blücher, sekreterare
Ingrid Ödman, ledamot
Toralf Torsteinsen, ledamot

Bo Oscarsson har varit kassör och även skött bokföringen.
Valberedning: Ida Lemoine (sammankallande) och Ingrid Ödman
Revisorer har varit Sven Norén och Lars-Göran Brolin 
Ansvarig för hemsidan är Bo Oscarsson
Ansvarig för medlemsregistret är Ingrid Ödman.
Under året ar 9 protokollförda styrelsemöten hållits.
Vid utgången av 2017 hade föreningen 65 medlemmar.

Information
Nyheter läggs kontinuerligt ut på hemsidan och utöver detta har ett nyhetsbrev skickats till 
medlemmarna, samt till ett antal personer, som anmält sig som prenumeranter.

Informationsmöten
I januari ordnades ett resemöte med information om praktiska frågor kring resor till Kenya och 
Kabondo. Ett tiotal medlemmar träffades och utbytte erfarenheter och funderingar. På grund av det 
instabila säkerhetsläget i Kenya kunde inga resor genomföras under senare delen av 2017.

Den numera traditionsenliga träff som vi kallat "Kenyansk Eftermiddag", anordnades den 18 november.
Träffen har som syfte att informera om vår verksamhet, ge möjlighet till samvaro och diskussion, värva 
nya medlemmar, samt att samla in pengar genom försäljning av hantverk, mat och julkort.  Lotterier 
med skänkta vinster bidrog också till att behållningen denna eftermiddag blev ca7500 kr, ett välkommet
bidrag till föreningens verksamhet.

Resor till Kabondo
Margareta reste i april/maj. 

Ida reste i juli och var med vid avslutningen av TAK-projektets första verksamhetsår. En festlig 
avslutningsceremoni hölls med utnämning av TAK-ambassadörer, sång, musik och drama

Samtliga omkostnader i samband med resorna står resenärerna själva för, utom när det gäller resor som
ingår i det av Forum Syd finansierade projektet Time to Act Kabondo, där det finns en budgeterad 
summa (30 000 Skr/år) för uppföljningsresor.

Projekt
Verksamhetsåret 2016 präglades i hög grad av arbetet med det av Forum Syd finansierade projektet 
”Time to Act Kabondo” med fokus på kampen mot HIV och AIDS. Redan innan FoK bildades 
fanns en önskan bland våra samarbetspartners i Kabondo att ta krafttag mot den epidemi som fortsätter
att skörda så många liv i området kring Viktoriasjön. Homa Bay, där Kabondo ligger, är det county i 
Kenya som har den högsta andelen HIV-positiva i landet, drygt 25 % av invånarna är smittade.

Ansökan lämnades in den 1 februari 2016, projektet godkändes av Sida och Forum Syd och kunde starta
den 1 juli 2016. Totalbudget för 2 års verksamhet är 525 000 Skr, varav FoK står för 5 % (30 000-). 
Under 2017 satsade FoK ytterligare 15 000 kr som egenavgift i projektet, eftersom vissa 
projektkostnader visade sig vara underbudgeterade.  Vid halvårsskiftet 2017 lämnade vi in vår första 
årsrapport till Forum Syd, som godkände rapporten.  TAK avslutas 30 juni 2018 och vi har i februari 
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2018 lämnat in en ny ansökan till Forum Syd. Det nya projektet har döpts till TAK 2.0 och är planerat 
att löpa under 18 månader, d.v.s. till utgången av år 2019.  Som framgår av namnet är det en 
fortsättning på det pågående projektet med samma grundkoncept – att ge den unga målgruppen 
kunskaper och ökad självkänsla för att kunna påverka sina liv och undvika att bli smittade av HIV. I det 
nya projektet ska vi också satsa på verksamheter för de ungdomar som har deltagit i programmet och 
blivit utnämnda till Ambassadors.  Allt för att förankra kampen mot HIV bland den unga generationen 
och ge vårt bidrag till uppfyllandet av det globala målet ZERO NEW HIV INFECTIONS BY 2030. 

Under året har vi drivit några mindre projekt tillsammans med vår samarbetsorganisation Karopa 
Integrated CBO.  Project Manager James Ojwang´ är klippan som all verksamhet vilar på, han håller 
ihop verksamheten i Kabondo och lyckas hålla tät kontakt med FoKs styrelse, trots ständiga 
strömavbrott och sviktande internetuppkoppling.

Samarbetsavtalet med Vi-skogen (VIFOKKA) var tänkt att pågå ytterligare ett år, men omorganisationer
inom Vi Agroforestry med neddragningar vid kontoret i Kisumu har gjort att samarbetet har varit 
vilande under 2017.  Karopa har däremot fått ett par nya samarbetsorganisationer i Kenya:

JAM (Justice and Mercy), som i sin tur samarbetar med bl.a. Amref Africa. 
http://www.jamintegratedproject.org/

KELIN http://www.kelinkenya.org/ 

Även under 2017 fick vi ett bidrag från Svenskföreningen i Kenya. I år sökte vi pengar (ca 10 000 Skr) 
för att införskaffa en manuell press för tillverkning av Compressed Stabilized Soil Blocks. Karopa fick 
utbildning i tekniken att tillverka jordblock som inte behöver brännas och därmed sparar stora mängder
skog. Som pilotprojekt byggdes en toalett på hyrd mark intill Kodada market, intill skolorna St Christine
och Anyona. Tanken är att Karopa ska kunna sälja sina kunskaper och hyra ut maskinen. Intresset från 
allmänheten har varit stort vid den centralt belägna byggplatsen intill stora vägen mellan Kisumu och 
Kisii.

För att administrera projekten behövs ett kontor med en anställd personal. Projektledaren (James 
Ojwang´), och en ekonomiansvarig (Irene Akinyi) har under året fått sina löner från Forum Syd-
projektet, Friends of Kabondo har stått för en kontorist på deltid, en nattvakt och en städare. 
Målsättningen är att kontoret ska bli självfinansierat.

Försäljning
Förutom försäljningen vid informationsträffen har vi vid andra tillfällen sålt smycken, julkort, hantverk 
m.m. Intäkterna från olika aktiviteter har uppgått till 13 000 kr.

Gåvor
Föreningen har under året fått ca 62 000 kr i gåvor i form av minnes- och högtidsgåvor, gåvor till 
specificerade projekt och pengar som lagts i insamlingsbössor.  ICA Esplanad på Karlavägen i 
Stockholm har skänkt den sedvanliga jul- och nyårsgåvan på 10 000 kr, Där har vi också haft bössor vid 
några av kassorna. Vi har även haft en bössa hos Ewa Hansson, vid hennes jordgubbsförsäljning vid 
Tullen mellan Märsta och Sigtuna.

Sponsorer
Förutom de som redan omnämnts under Projekt och Gåvor, har ett antal företag och personer sponsrat 
oss med bland annat lotterivinster vid vårt evenemang. Dessa är: ICA Esplanad (delikatesskorg), Sibyllans 
kaffe (te och kaffe), Ingelsta kalkon (presentkort), Valhallabageriet (bröd), Majken Blücher (hemslöjd)). Även 
några medlemmar, som är månadsgivare, räknar styrelsen som sponsorer. Åsa Palmqvist har ordnat så att vi får 
hyra den trivsamma lokalen på Rigagatan för en symbolisk summa. 

Stipendier för gymnasiestudier
Några medlemmar i FoK har åtagit sig att bekosta stipendier för fyra års Secondary School för elever 
från St Christine. Stipendierna ingår inte i FoK:s verksamhet, men föreningen hjälper till att skapa 
kontaktvägar mellan stipendiegivarna och Karopa, som står för det praktiska arbetet med att bistå 
eleverna med betalning av skolavgifter m.m. Vid utgången av 2017 bekostade FoK-medlemmar 
studierna för sammanlagt 15 elever.
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Övriga projekt

Vi har mer och mer blivit uppmärksammade på hur viktig vattenfrågan är, det gäller både rent 
dricksvatten och vatten till djurhållning och odlingar. Årsnederbörden i Kabondo är tillräcklig, men 
det finns få djupborrade brunnar och få floder som är vattenbärande året runt. Regnen kommer i 
form av skyfall och det saknas anläggningar för att spara regnvatten för att överbrygga de flera 
månader långa torrperioderna.

Ekonomi
Resultatet av årets verksamhet och ställningen vid årets utgång framgår av bifogad resultat- och 
balansräkning.

Vi lägger stor vikt vid att de projekt vi engagerar oss i ska vara väl förankrade hos befolkningen i 
Kabondo. Deras initiativkraft, arbetsinsats och framtidstro tillsammans med vårt engagemang, våra 
kunskaper och möjligheter att samla in pengar kan sätta igång en utveckling mot de mål vi har satt 
upp i föreningens stadgar.

Los och Stockholm i mars 2018

Margareta Halfvarson

Ingrid Ödman Majken Blücher

Marianne Gripman Toralf Torsteinsen
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