
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjære faddere og støttespillere 

 

 

Nå står påsken for tur her hjemme og mange av oss ser frem til å markere høytiden. I Norge 

har vi tradisjon for å dra på påskefjellet sammen med familie og venner. På denne tiden av 

året viser også naturen seg frem fra sin kanskje aller vakreste side. 

  

I Etiopia feirer de også påske, eller Fasika, som det heter på amharisk. Hovedreligion i Etiopia 

har utspring fra Den etiopiske Ortodokse Kirke og står for lange tradisjoner. 

Påsken er viktigere i den Ortodokse kirken en julefeiringen. I følge ortodoks teologi er Jesu 

død og oppstandelse av større betydning enn Hans fødsel. 

 

Det er også tid for årets første fadderbrev.  

 

I fadderbrevet ønsker vi å informere om - og å holde dere oppdatert med arbeidet til PRO 

Arba Minch. Samtidig ønsker vi også at faddere og andre støttespiller skal bli bedre kjent med 

organisasjonen. 

 

Vi jobber kontinuerlig med å samle inn midler, og med å verve nye faddere. Vi er imidlertid 

veldig takknemelig for de 61 som allerede er med oss.  

Dere er uunnværlig i arbeidet med å sikre skolegang og god helse for barna i New vision, 

samtidig som dere også er helt sentral når PRO Arba Minch har startet med etablerer- og 

foreldrehjelp til de aller fattigste.  

 

Her hjemme var det årsmøte søndag 22. februar i Tromsø. Det ble gjort en grundig 

gjennomgang av arbeidet til organisasjonen, samt at flere spennende aktiviteter er i 

planlegging for 2015. 

 

I 2016 er det 10-års jubileum, og i den forbindelse starter vi blant annet allerede til høsten 

med en fotoutstilling i Alta. Der skal vi vise frem organisasjonen vår og skape litt blest om 

den. Denne utstillingen tar vi med oss til Tromsø, februar 2016. Der satser vi på en flott 

markering i forbindelse med jubileet.  

 

 

New Vision skole og fadderbarna 

PRO Arba Minch er en liten organisasjon. Men vi er også et bevis på at selv med små midler 

kan man gjøre en forskjell.  



I dag huser New Vision barnehage og skole hele 340 barn. Til sammenligning var det 12 barn 

da vi startet opp for snart 10 år siden. 53 av barna får i dag direkte hjelp gjennom PRO Arba 

Minch. De er fadderbarna.  

 Barna spiser lunsj ute i skolegården. 
 

New vision har i tillegg til barnehagen, klassetrinn fra fra 1. til 4.  

De 13 av fadderbarna som går fra 5. til 8. klassetrinn, går dermed på en annen lokal skole, 

Chamo. 

Det er heller ikke uvanlig at 6-åringer ved New Vision både leser og skriver flytende. Dette er 

noe du virkelig kan være stolt av å være med på.  

 

 

Etabler og foreldrestøtte 

I prosjektet ”Etabler og foreldrestøtte” fortsetter det påbegynte arbeidet med å gjøre de 

allerede åtte familiene som er under dette, selvstendige.  

Prosjektet går ut på å hjelpe de aller fattigste familiene med barn på skolen vår, til å klare seg 

selv.  

Vi kjøper for eksempel inn et par geiter og noen høner til en familie, og slik håper vi at vi på 

sikt klarer å hjelpe fattige familier til å klare seg selv. Det er også mulighet for at de kan få 

utstyr og startkapital til egen bedrift, mens de følges tett opp av en rådgiver. Vi ser virkelig 

frem til utviklingen i dette prosjektet. 

 

Helse og hygiene 

I 2014 ble det også startet et prosjekt som skal omfatte helse og hygiene for barna på New 

vision kindergarten and primary school.  

Prosjektet ”Helse og hygiene” har allerede sikret at fadderbarna får såpe og shampo, samtidig 

som de tilegner seg kunnskap om hvor viktig det er med nettopp helse og hygiene.  

Nå til påsken skal det brukes ca 12.000 norske kroner til innkjøp av nye klær og sko til 

fadderbarna. Dette er høyst nødvendig.  

 

Bygging og utvikling 

Som nevnt tidligere begynner det også å bli et stort behov for lokaler til bespisning, 

oppbevaring og kontorer.  

I den forbindelse ønsker PRO Arba Minch å bygge en to-etasjers bygning i barnehagen, før vi 

igjen satser på videre ekspansjon av antall elever.  

Vi har ikke finanseringen klar per dags dato, men om dette ordner seg ønsker vi å starte 

byggingen i skoleferien 2015. Godkjent byggeplan og tegning til dette er allerede klar. 

 

 

Økonomi 



    
Konto Brukskonto Byggekonto Helse og ernæring 

Foreldre 
hjelp SUM 

Inntekter 2014 121.144,15 44.080,56      10.827,52 39.351,72 215.404,- 

      Overført fra 
2014 5.613,99 15.014,20       1.987,51 20.569,26 43.185,- 

  
 

        

På konto pr. 
     31.03.2015 5.345,28  15.016,57      209,38 15.163,02 35.734,25 

            
 

 

 

 

Faddere 

Vi er heldige som har engasjerte faddere som bruker sine kreative evner til å samle inn penger 

til PRO Arba Minch. 

 
 

Som eksempel kan vi nevne ei driftig dame fra Tromsø som strikket luer og votter samtidig 

som hun produserte flotte klær til dukker.  

Dette solgte hun så på julemessen til Sør - Tromsøya sykehjem, og slik samlet hun inn nesten 

4000,- til PRO Arba Minch. 

Hun ber oss om å få være anonym, men vi i styret sender likevel en stor takk til henne for 

innsatsen hun gjorde med å samle inn ekstra midler. De kommer veldig godt med.  

Eidebakken Skole sin årlige kulturkafe er også noe som bidrar stort med hardt tiltrengte 

midler. Vi er dem evig takknemelig.  

 

 

 

Vi vil også jobbe for at flere skoleklasser andre plasser kan delta med noe liknende i arbeidet 

med driften av New Vision.  

Ikke bare er det viktig og nødvendig å hjelpe barna i Etiopia. Det er også givende og 

verdiskapende for barn og voksne her hjemme i Norge å kunne delta i bistandsarbeid. 



 

Vi tar gjerne i mot tips om du kjenner til skoler eller enkelt-klasser som ønsker hjelpe til.  

 

Utdanningsforbundet i Harstad har også bidratt med ekstra midler. Så vi sender en stor takk i 

den retningen også.   

Vi vil gjøre oppmerksom på at det er fullt mulig for andre organisasjoner å bidra med 

engangssummer til arbeidet i Arba Minch.   

 

Er det andre faddere og støttespillere som ønsker å bidra med noe liknende, eller kanskje 

ønsker du å engasjere deg i arbeidet til PRO Arba Minch på en annen måte.  

Du er velkommen til å ta kontakt. Husk, det er kun din egen kreativitet som stopper deg.  

 

 

Barna og familiene 
I fadderbrevene fremover vil vi presentere en elev eller en familie som får bistand igjennom 

PRO Arba Minch. Først ute er en tenåring som har fulgt oss siden hun startet i barnehagen. 

  

  Amarech  er nå 13 år, og har vært med oss siden 2007. 

Da startet hun i barnehagen og har nå gått hele veien opp til Chamo grunnskole. 

Chamo er ikke en skole under PRO Arba Minch, men i og med at vi har tatt ansvaret  

for barna helt opp til 4. Klasse, støtter vi fadderbarna videre helt til de er ferdig med 

grunnskolen.  

Barna som går videre på den offentlige grunnskolen får fortsatt skoleuniformer, 

skolepenger, bøker og annet nødvendig skolemateriale dekket av PRO Arba Minch. I 

tillegg får de jevnlige oppfølgning av prosjektansvarlige. 

 

 

 

 

 

 

Amarech bor sammen med bestemoren sin i en liten 

tradisjonell hytte. Slike hytter har du sikkert sett på tv. 

Hyttene er runde, har gress på det spisse taket og består 

av ett rom.  



Med tanke på at dette rommet både er oppholdsrom, kjøkken og soverom, er det ikke store 

plassen de har til rådighet. 

Amarech selv beskriver bosituasjonen med få ord: 

 

- Som du ser er hytten liten og dårlig bygd. Vi mangler også gode madrasser vi kan sove 

på.  

 

Livet kan være nådeløst i Etiopia. Faren til Amarech døde da hun var to år.  

Noen år senere ble moren gravid på nytt.  

Etter at hun fødte lillesøsteren til Amarech, tok hun med seg den lille babyen og dro av sted.  

I dag vet verken bestemoren eller 13-åringen hvor moren eller lillesøsteren holder til. 

 

Lærerne til Amarech sier at hun er en flink og lærevillig elev som jobber hardt, men har endel 

fravær.  

 

- Jeg vil ikke være borte fra skolen, forklarer hun om hvorfor hun har så mye fravær. 

-  Men bestemoren min er gammel og ofte veldig syk. Det er ingen andre til å ta vare på 

henne enn meg, så jeg har ikke noe valg.  

 

 

 

Avslutning 

New vision skole fortsetter med å vokse og de ansatte, med rektor Hirut Ambaye i spissen, 

gjør ikke bare en uvurderlig innsats for barna, men også for oss i Norge.  

Vi vil også takke for ditt bidrag som fadder og støttespiller. Ditt engasjement er helt 

avgjørende for innsatsen fremover. 

Vi i styret vil også være meget takknemlig for tilbakemelding om arbeidet som gjøres, også 

når det gjelder informasjonsformidlingen fra vår side.  

 

Vi ønsker med dette alle våre faddere og støttespillere en riktig god Påske! 

 
Med vennlig hilsen 

 

Freddy Ludvik Larsen 
Styremedlem, PRO Arba Minch 

 

PRO Arba Minch                           Tlf: (0047) 481 37 683                      Org.nr: 989 502 433 

P.O. Box 4718 Sofienberg             Mail: tewasen@proarba.org              Konto: 6420.0552 367 

0506 Oslo, Norway                        www.proarba.org 
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