
Nyhets,- fadder,- og vennebrev VII- desember- 2013

Disse Nyhets,- fadder- og vennebrev blir utgitt 8-9 ganger i året og innholder:

• Korte kommentarer angående bistandsarbeid

• Korte kommentarer til samfunnsutviklingen i Sør-Afrika 

• Kort informasjon om GDCS`prosjektarbeid og de barn du støtter gjennom fadderskap, som 
feltpartner og  gjennom enkeltgaver 

Brevene legges fortløpende ut på vår nettside gdcs.no

I: Siste nytt fra Gamalakhe-prosjektene
Hvert menneske har en kraft til å gjøre en forskjell. Dette har vi i bakhodet når gruppe etter gruppe av 
små barner blitt stimulert i våre barnehager i fire år og går inn i skolen med styrket læreevne og 
livsmot. For siste kull ved barnehagen i Gamalakhe ble det holdt, nå 25. november, til og med en 
graduation fest. Snakk om å utruste barn fra fattige kår med selvtillit, verdighet og basis kunnskap til å 
møte skolens utfordringr! Bildene taler for seg selv som et uttrykk for senterets visjon: 

   Gamalakhe Development Center

    A place to grow based on knowledge, care and action!



  

11. november åpnet vi et nytt utviklingssenter i Munster. Munster ligger i Xolo stammeområdet. 15 
km i luftlinje fra Gamalakhe Township. Det var ca 250 tilstede til fest og god mat. Det ble overbragt 
hilsener fra den norske ambassaden i Pretoria. Sandvika Rotary ved Knut Engebu og Trygve Knudsen 
hadde i ukene før åpningen av senteret kjøpt og skaffet til veie alt utstyr som trengs for å drive både 
barnehage og opplæringssenter, finansiert av Rotary og andre givere. Representantene fra Rotary i 
Sandvika overrakte den store gaven til senteret. Videre ble en strategi for hvordan senteret skal utvikle 
sine tjenester arbeidet med og vil være klargjort i februar 2014. Nå er det sommerferie og  stillstand i 
Sør-Afrika, slik som det er i juli i Norge. 

En liten pjokk ble under åpningsfesten hyllet og ønsket velkommen som den første bruker av 



I november gjennomførte styremedlem i GDCS,  Anna Grethe Engebu, et nytt Lions Quest kurs i 
Skills for Living for 16 lærere ved to videregående skoler i Gamalakhe-området.  Av evalueringene 
kan vi lese at dette kurset ble svært godt mottatt og funnet nyttig i lærerenes kompetanseutvikling.



Gjør noe lite for noe stort-aksjonene!

Høstens skoleaksjon ved Oslo Handelsgymnasium  bragte inn kr 318 709,00. mens aksjonen  ved 
Fagerborg  Videregående skole bragte inn kr.179 709,00. Fagerborgs  aksjon  ble gjennomført i et 
forrykende regnvær. Imponerende å få til et slik resultat under de rådene forhold.

Oslo Handelsgymnasium forsetter oppgraderingen av KwaMaSoscha High School i Munster. 
Fagerborg vidergående skole skal bygge to nye klasserom for elever ved Mlaube Secondary School.

En takk til begge skoler på vegne av GDCS styre og partner-skolene i Natal. Skolebesøk fra Norge til 
Sør-Afrika vil finne sted i mars-2014.

Anna Jebsens Minde i Bergen har i høst donert kr 150 000,00 som er øremerket for oppgradering av ca 
10 barnehager i Gamalakhe-området.  Mange barnehager i området er i elendig forfatning bygnings-
messig og mangler pedagogisk materiale, lekeutstyr både ute og inne.  Vår nye Programleder i 
Gamalakhe-området  er igang med å kartlegge behov og innhente anbud på utstyr. Dette prosjektet 
skal være ferdigstilt i løpet av 1. kvartal 2014. Vi takker Anna Jebsens Minde for den generøse gaven!



II: Siste nytt om utviklingen i Sør-Afrika

Det  er relativt lett å drive kritisk journalistikk i Sør-Afrika. I hvert fall er det ikke vanskelig å finne 
kritikkverdige forhold i samfunnet å skrive om. Den Sør-Afrikanske nasjonale kringkastings-
organisasjonen, SABS, som  har mange fellestrekk med vårt NRK, fikk for et par måneder siden 
signaler fra det regjerende politiske parti, ANC, om at nå var det på tide å spre flere positive nyheter ut  
i samfunnet. Av dette lukter det politisk  innblanding  av verste sort. 

Sør-Afrikas største problem er den store arbeidsledigheten og den store andel av befolkningen som av 
den og andre grunner er avhengige av ulike trygde- og sosiale ordninger. Til sammen snakker vi om 16 
millioner. Vi merker at denne del av befolkningen har fått det noe bedre de siste 4-5 årene i og med at 
nivået på de sosiale ytelsene er hevet. Men hvordan kan Sør-Afrika bære den finansielle byrden av 
dette over tid?  Disse godene er jo i store trekk finansiert av lån fra utlandet?  I oktober stilte 
Europeiske finansinstitusjoner strengere krav til garantier for  lån som ytes til Sør-Afrika. Dette koster 
landet dyrt, og man kan spørre seg om Sør-Afrika er i ferd med å gå inn i den greske fellen. I så fall 
kan de bedrede levevilkår for de 16 millioner vi her snakker om bli av kort varighet, for eks til over 
valget høsten 2014.  

Julius Malema er den unge karismatiske ANC-politikeren som er blitt kastet ut av moderpartiet, ANC. 
Han har  dannet sitt eget kommunistorienterte parti, Economic Freedom Figthers, EFF. EFF’s program 
er en giftig mikstur av rasehat, billig populisme, grådighet og politisk bølleri. I det politiske program 
står det blant annet at alle hvite farmer skal over på svarte hender gjennom ulike former for 
konfiskering. Mange er overrasket over at flere profilerte kjendiser i Sør-Afrika melder sin overgang 
til det nye partiet. Her kan nevnes blant annet filmstjernen Fana Mokeba og SABC-lederen Dali 
Mpofu. Rykteflommen er stor: Har Malema allianser i  Mugabes Zimbabwes, i Angola og Mosambic? 
Står det andre bak? Og gir dette mot til at gjenger av svarte kriminelle og arbeidsledige drar inn på de 
hvite farmene og dreper rått folkene på dem. Så langt i år er det meldt om 40-50 slike angrep på hvite 
farmere bare i Natal-provinsen. 



III: Nytt fra bistandsdebatten
Utviklingsforsker Øivind Eggen og Norfund-direktør Kjell Roland har både fått ros og ris for sin nylig 
utgitte bok med tittelen: Western Aid at a Crodssroad. Deres anliggende er at bistanden må forenkles, 
rettes mot mottakerlandenes egne behov og rettes mot økonomisk vekst. Generalsekretær Liv Tørres i 
Norsk Folkehjelp støtter deler av kritikken. Ikke minst synes hun at bistanden er blitt i overkant 
formyndersk. Boken tar opp viktige tema som vil få stor oppmerksomhet i media framover. 

Vi trenger en slik debatt som forhåpentligvis kan føre til en mer målrettet bruk av de relativt store 
ressurser som går inn i bistandsindustrien, og som styrker motivasjonen for å drive bistand framover.  
Det sløses trolig bort ressursser som burde vært brukt mer på effektiv fattigdomsbekjempelse. Dette 
virker også ødeleggende på  nordmenns holdninger, engasjement og giverglede. Kritikken må 
imidlertid ikke bidra til at vi glemmer eller beskytter oss mot de fattige som fortsatt lever av smuler. 
Da mister vi som nordmenn vår sjel og våre nasjonale kvaliteter! 

Gamalakhe Development Center Stiftelse ønsker 
alle våre venner og partnere God Jul!


