Verksamhetsberättelse 2014 för föreningen
Friends of Kabondo (FoK)
Styrelsen har under året bestått av:
Margareta Halfvarson, ordf.
Gunlög Oscarsson Wall, vice ordf.
Elisabeth Johnsdotter, sekr.
Bo Oscarsson, kassör
Ingrid Ödman
Ida Lemoine
Marianne Gripman
Revisor har varit Agne Lennmyr och revisorssuppleant Majken Blücher.
Ansvarig för hemsidan är Bo Oscarsson och ansvarig för medlemsregistret är Ingrid Ödman. Margareta
Halfvarson har varit projektledare för samtliga projekt, som bedrivits. Under året har åtta
protokollförda styrelsemöten hållits.
Vid utgången av 2014 hade föreningen 56 medlemmar. Av dessa betalar några ett belopp motsvarande
medlemsavgiften eller något mer varje månad.

Administration
Styrelsen har fortsatt att förbättra de administrativa rutinerna. En tydlig ansvarsfördelning för arbetet i
styrelsen har gjorts, liksom checklistor för föreningens olika evenemang. Syftet med detta har varit att
effektivisera styrelsearbetet.

Webb-shop
Under verksamhetsåret har webb-shopen i stort sett legat nere p.g.a. tidsbrist.

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
En träff, som vi kallat "Kenyansk Eftermiddag", har anordnats. Denna hade som syfte att informera om
vår verksamhet, ge möjlighet till samkväm och diskussion, värva nya medlemmar, samt att samla in
pengar. Ophelia från Noaks Ark berättade fängslande om hur det är att leva med HIV/AIDS.
Behållningen från detta tillfälle blev 4.100 kr.

Resor till Kabondo
Samtliga omkostnader i samband med resorna står resenärerna själva för.
Den 28/2 – 6/3 var Ingrid och Margareta i Kabondo. De träffade då bl.a. representanter för våra
samarbetspartners Karopa och Vi-Agroforestry för att gå igenom innehållet i det nystartade
gemensamma projektet. (Se vidare Projekt.) Vid denna resa fungerade de också som ”reseledare” för tre
besökare från Los.
Från mitten av oktober till början av november besöktes byn av Ingrid, Bo och medlemmen Sven Norén.
De hade med sig en mängd arbetsuppgifter, exempelvis att följa det påbörjade toalettbygget vid Karopas
kontor, att stämma av bokföringsrutinerna, hjälpa Karopa med deras hemsida mm. mm. Förutom detta
hade de med sig varsin extra resväska proppfylld med fotbollströjor och skor, som Margareta samlat in.
I mitten av december åkte Margareta på en två veckors resa. Hon kunde då lämna en poster, som
beskrev toalettbygget och en ekonomisk rapport, till Svenskföreningen i Kenya, som varit sponsor.
Utförliga reserapporter från dessa resor finns på hemsidan (Nyheter).
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Projekt
Det femåriga VIFOKKA-avtalet gäller projektet Maisha Bora (Bättre Liv), som består av fem olika delar,
se bifogad översikt. För att administrera projekten behövs ett kontor med några anställda. Under
uppbyggnadsskedet står FoK för merparten av kostnaderna för detta, men målsättningen är att kontoret
så småningom ska bli självfinansierat.
Karopa har under året fortsatt sitt arbete med trädplantering, vilket ingår i del 1, Agroforestry. Två
projekt med externa sponsorer kan också hänföras till denna del. Från Svenskföreningen i Kenya fick vi
14.000 kr för att bygga en toalett vid Karopas kontor, ett önskemål sedan länge. Toaletten är byggd
enligt eco-san principen och byggmaterialet är pressade lerblock, som Karopa tillverkat själva. Den är
tänkt att även fungera som demonstrationstoalett, eftersom vi vill propagera för den miljövänliga ecosan-metoden. Bygget påbörjades i september och var slutfört vid årsskiftet. Slutrapport finns på
hemsidan.
Eftersom vi blivit allt mer uppmärksammade på de stora problemen med vattenförsörjningen i
Kabondo, ansökte vi om medel från Atlas Copcos personalfond Water for All för att skydda en naturlig
källa från föroreningar. I projektet, som vi kallat för Ologi Spring, ingår även att förse källan med
utloppsrör, för att förenkla kvinnornas arbete med att hämta vatten. Ansökan om 15.000 kr beviljades,
men byggstarten sköts fram till i januari 2015 p.g.a. att Karopa bedömde att vädret skulle vara mer
lämpligt för bygget vid den tidpunkten. (I skrivande stund, februari 2015, är bygget slutfört och
resultatet kan beskådas på hemsidan.) Detta projekt har väckt stor positiv uppmärksamhet i byn, något
som inspirerar till fortsatt verksamhet gällande vattenproblematiken.
Till del 2 och 3 i projektet Maisha Bora, Agribusiness development och Increased food security, hör ett
projekt med bönodling, som Karopa genomfört med bidrag från oss. På en bit hyrd mark har man odlat
bönor och majs. Karopas medlemmar har tillsammans brukat marken och sålt skörden. Regnperioden
mars-maj gav mindre nederbörd än normalt, men inkomsterna har räckt till att betala hyra och
driftkostnader för kontoret i Othoro. Karopa har beslutat att övergå till att odla sötpotatis och de har
anslutit sig till ett kooperativ för att få ut bättre priser för skörden.
Något som tagit mycket av styrelsens tid i anspråk är att formulera en ansökan till Forum Syd (Sida) för
ett ettårigt projekt. Arbetet påbörjades redan under våren, då Bo och Ingrid gick de obligatoriska
kurserna i projektplanering. Därefter har en arbetsgrupp bestående av Ingrid, Margareta, Ida,
socialantropologen Sofia Palm och socionomen Kristina Carlsson jobbat i dialog med Karopa för att
besvara alla de frågeställningar som Forum Syd har i sitt omfattande ansökningsförfarande. Projektet
har döpts till Time to Act Kabondo och inriktningen är dels att arbeta förebyggande med HIV/AIDSproblematiken, dels att på olika sätt stärka och utveckla Karopas eget arbete.
Genom detta projekt kommer vi att göra en stor satsning på delarna 3 och 4, Mainstream HIV and AIDS
och Access to information and communications technology, i Maisha Bora-projektet,

MFS-studenter
Under våren hade vi kontakt med KTH i Stockholm och Linköpings Universitet för att erbjuda
studenter därifrån möjlighet att förlägga sitt Minor Field Study (ett halvårs praktik) till Kabondo. Vi gav
förslag på ett antal arbetsuppgifter som skulle kunna vara intressanta för studenterna och till glädje för
byn. Vårt förslag fick ett positivt gensvar och två studenter från KTH bestämde sig för att åka till
Kabondo, men i början av höstterminen fick de besked från Högskolan om att de inte kunde göra det,
eftersom UD avrått från resor till Kenyas kustområden. (Dock inte till trakterna kring Kabondo, men
högskolorna vill inte ta några risker när det gäller deras studenter.)

Försäljning
Förutom försäljningen vid informationsträffen har vi vid andra tillfällen sålt smycken mm för 5.695
kr. Vi sålde också julkort för 2.790 kr.

Gåvor
Föreningen har under året fått totalt 59.535 kr i gåvor. Därav 4.490 kr för bestämda ändamål såsom
vatten, träd och lampor. Från ICA Esplanad på Karlavägen i Stockholm fick vi 10.000 kr som jul- och
nyårsgåva. Där har vi också haft bössor vid några av kassorna, vilka givit sammanlagt 10.150 kr. Vi har
även haft en bössa hos Ewa Hansson, vid hennes jordgubbsförsäljning vid Tullen mellan Märsta och
Sigtuna och fick från denna 2.822 kr. Färila pastorat och Lagunda församling har samlat in kollekt till
oss, sammanlagt 4.001 kr. Minnesgåvor inbringade 200 kr, och resterande, 27.872 kr, kommer från
högtids- och övriga gåvor från medlemmar och andra. Särskilt bör nämnas Ragnar Ödman, som under
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året skänkt närmare 15.000 kr.
Vi har påbörjat arbetet med en webb-baserad gåvorutin, där givaren ska kunna skräddarsy ett gåvobrev.
Vi har också initierat en tjänst, som innebär att man enkelt kan ge en gåva via sms. Årets behållning på
1.368 kr betalades till oss i februari 2015.

Sponsorer
Svenskföreningen i Kenya och Atlas Copco / Water for All, har som beskrivits, sponsrat varsitt projekt.
Förutom de , som redan omnämnts under 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), Gunvor Lennmyr och Majken Blücher
(hemslöjd) och Susanne Sjöström (tavla). Även några medlemmar, som är månadsgivare, räknar styrelsen som
sponsorer.

Stipendier
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. Under 2014 har fem stipendiater tillkommit och vid
utgången av 2014 bekostade FoK-medlemmar studierna för sammanlagt 15 elever.

Ordförandemöten
Vi har tagit initiativ till möten mellan ordförandena för Föreningen Kisumu, stiftelsen St Christine
Foundation och FoK, eftersom vi är tre olika svenska organisationer som verkar i samma bygd. Två
sådana möten ägde rum 2014.

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 april 2015

Margareta Halfvarson

Elisabeth Johnsdotter

Ingrid Ödman

Gunlög Oscarsson Wall

Marianne Gripman

Ida Lemoine

Bo Oscarsson
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VIFOKKA
Ett femårigt ramavtal mellan Vi-Agroforestry Kenya, Friends of Kabondo (FoK) och Karopa
Integrated CBO.
Avtalet beskriver målen för projektet MAISHA BORA och respektive organisations ansvar under
femårsperioden.

MAISHA BORA
MÅL: ”to improve economic, social and environmental development in the Kabondo area.
With the main purpose to improve”:
1
Agroforestry, environmental
and climate change
awareness in Kabondo. With
focus on environmental
S conservation interventions
yf at home, awareness on
te sustainable land use
management, alternative
energy sources and
increasing tree cover.
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Agribusiness
development,
enterprise
mapping,
organisation

Increased food
security in
Kabondo

development and
farm business
training in
Kabondo
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Mainstream
HIV and
AIDS and
Gender
Equality
into the
program

Access to
information
and
communication
s technology,
political
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Administration
För att administrera projekten krävs ett kontor med några anställda. Under uppbyggnadsskedet
står FoK för merparten av dessa kostnader, men målsättningen är att kontoret så småningom
ska bli självfinansierat.

FoK's ansvar:


Responsible to participate in the work to find investors for projects in the agreement.



Develop the Karopa Integrated CBO website so as to promote the project through the
website and thereby encourage support for actual projects.



Provide advisory and business support to Karopa Integrated CBO.
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