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Oppsummering

Høydepunktet i 2015 var videoen vi fikk fra Kongo som viste skolebygg 
og 50 elevers glade sang og sterke takk, muliggjort gjennom en 
jubileumsgave. 

Dette arbeidet vil vi videreføre gjennom våre satsningsområder i Kongo: 
skole og arbeid for de mest sårbare gruppene; ofre for seksualisert vold og 
pygmégrupper. 

I tråd med internasjonale bistandseksperters anbefalinger planlegges, ledes 
og utføres arbeidet av vår kongolesiske moderorganisasjon, GAD Kongo. 
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Styrets sammensetning

Styreformann: Robert Vawter                                                             

Kontaktkoordinator: Ragnhild Tegle                                 

Sekretær: Birgit Tegle

Kasserer: Olav Tegle (varamedlem)

Kommunikasjonsrådgiver: Alice Tegle (varamedlem)

GAD Norge-styret med en av organisasjonens mest generøse givere. F.V. Birgit Tegle, Alice B. 
Tegle, Olav Tegle, Alice Tegle, Ragnhild Tegle, Naomi T. Vawter og Robert Vawter.

Årsrapport for GAD-Norge �3

http://www.apple.com/no


Oppgaver i 2015

1. Etablere et stabilt team av medarbeidere i Kongo. 

2. Få på plass et rimelig hovedkontor i Bunia. Jeplock har nå et 
formålstenlig kontorlokale som GAD disponerer. 

3. Ekstern kommunikasjon. 

4. Innsamling, herunder økonomisk bistand til: 

1. Innkjøp av redskaper og såvarer for å utnytte «Olavs tomt». 

2. Crowdfuding-kampanje til VVS-prosjektet med ofre for 
seksualisert vold. 

3. Utdeling av såpe, salt og medisin til eldre. 

4.Utdanning til barn.       
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Kommunikasjon

For å bedre eksternkomunikasjonen har styret jobbed med følgende tiltak:

• Utstrakt bruk av styrets medlemmer i informasjonsformidlingen 
på Faceboook.

• Betalt Facebook for å promotere GAD-innhold på Facebook, for å 
øke antall likes og besøk til GADs nettsider.

• Tatt i bruk Mailchimp og sendt ut ett nyhetsbrev i kvartalet til 
medlemmer.  

• Hatt debattinnlegg på trykk i Vårt Land i forbindelse med 
kvinnedagen.      

Internt

Styret har bedret kommunikasjonsflyten med GAD Kongo ved å 
bruke en fast kontaktperson og skrive alle spørsmålene til Kongo i 
ett  bestemt  dokument.  Fortsatt  utfordringer  med  å  få  rask  nok 
respons  fra  Kongo.  Styret  savner  også  flere  fortløpende 
oppdateringer fra prosjekter GAD Norge har støttet.

Høsten 2014 og januar 2016 opplevde vi det tok svært mange 
uker på store transaksjoner. Dette kan skape usikkerhet og venting, 
samtidig som det utfordrer til god planlegging og langsiktig arbeid.
Styret  har  snakket  med  representanter  fra  andre  organisasjoner 
med  virksomhet  i  Kongo  for  å  høre  deres  erfaringer  med 
forebygging  av  korrupsjon.  Denne  informasjonen  vil  danne 
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grunnlaget for retningslinjer mot korrupsjon. GAD Norge og GAD 
Kongo skal utarbeide disse i fellesskap kommende år.

Innsamlingstiltak

For å finansiere VVS-kampanjen startet vi med en julegaveaksjon, 
der  vi  ga  bort  10  gründerstipend á  kr  250  som julegave.  Videre 
brukte vi crowdfunding-siden causevox.org.  Kampanjen spredde 
vi via egne Facebook kontoer og utfordre venne og familie direkte.  
Kampanje-flyers ble også spred på en rekke virksomheter rundt på 
Bryne.

Salg av fotograf Torstein Aases bilder, der styremedlemmer betalte 
for produksjonsutgiften, og alt salg går dermed direkte til arbeidet i 
Kongo. 

Åpent hus på Tegle i julen med informasjon om den nye skolen i 
Kongo,  realisert  av  GAD  Norge.  Dette  resulterte  i  6  faddere  til 
skolebarna i regnskogen i Mambasa.   

Vi har gjennom en jubileumsgace fått inn kr 10.000. Det ble brukt til 
skolebygg i Mambasa, som utdanner både pygmébarn og barn som 
har vært offre for seksuelvold. Sammen får vi det til!

 Robert Vawter/Oslo      Birgit Tegle/Bryne      Ragnhild Tegle/Oslo
    Styreformann                     Sekretær                       Koordinator
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Årsregnskap 2015 og budsjett 2016 �7
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