
 

 

Årsrapport Rogalandsgarden 2013 
 

I år har vi lyst å starte Utviklingsutvalget sin årsmelding med en stor takk til alle gode 

medhjelpere vi har i fylket ! Uten privatpersoner, kor, lag og foreninger , skoler samt den 

norske kirke hadde vi ikke kunnet sende vårt bidrag til Sambolabo i Kamerun! Har dette året 

spesielt lyst til å fremheve Rege kirke for innsamling via julemesse til vårt prosjekt, samt 

privatpersoner som har ønsket seg pengegaven til Sambolabo til runde dager! Vi ser også at 

inntekt fra faste givere, gavekort og jubileumsbøker har økt i bidrag. 

Det er samlet inn kr 252 494 og overføring til Sambolabo var på 270 000 kr for 2013. 

 

Vi har i år lagt ut Rogalandsgarden på Facebook, og det ville vært flott om dere går inn på 

sidene der og "liker" oss! Her skal vi prøve å legge ut stoff og bilder . Takk også til biskop 

Erling Pettersen som var lyttende til vår informasjon om prosjektet og viktigheten av bidraget 

fra høsttakkegudstjenestene hvor bygdekvinnelag står for pynting i store deler av fylket. Han 

ville oppfordre prestene om fortsatt støtte til vårt prosjekt. Vi har i år sendt bilder og info i 

forkant slik at alle kirker kunne vise bilder fra prosjektet . I tillegg har vi i utvalget stilt oss til 

disposisjon om noen ønsker å høre oss fortelle fra arbeidet.  

  

2013 er det siste året i nåværende fase, 2011 – 2013, som har vært kjennetegnet av store 

begivenheter. 

I perioden har vi fulgt opp 13 grupper med ulike aktiviteter. Best er det å bruke vår 

prosjektansatt Iya Paul sine egne ord for arbeidet : 

  

Sparing: 

Denne aktiviteten dekker en periode på 6 måneder om gangen der hvert medlem sparer et 

selvvalgt beløp hver uke. Her kan også medlemmene låne penger i kassen mot en rente på 

mellom 5 og 10 % for en periode på 9 uker om gangen. 

 

Lånefond: 

Fondet ble opprettet i august 2012 og allerede har 193 personer benyttet seg av dette, noe som 

har gitt en økning i fondet på 342.450 F. (Vel 34 % i rente p.a. ) 

 

Strikking: 

Asta Pauline , vår prosjektmedarbeider fikk en hel del utstyr under besøket i Norge og har nå 

arbeidet med 24 kvinner som lærer seg å strikke. 

 

Bruer 

I 2013 ble det bygd en bro over elva Mayo Libo på 18 meters lengde, 2,5 meters høyde og 4,5 

meters bredde. Arbeidet har vært støttet av minister Abba Sadou fra Moyo-Kelele, 

parlamentsmedlem Ibrahim Dewa og Banyo kommune. Total kostnad 8.540.140 francs. 

Prosjektet har betalt 66 % av summen, 5.653.290 francs. Kommunen ga 1.000.000, resten har 

lokalbefolkningen bidratt med. 

 

Brønn 



En brønn 12,5 meter dyp er blitt gravd i Sambolabo mens 2 eldre brønner er blit utbedret. 

Total kostnad 2,3 millioner francs. Kostnadene ble betalt av prosjektet med 90 % andel og 10 

% på befolkningen. 

 

Ny dyrkingsteknikk: 

Dette året har vi lagt vekt på å oppfordre bøndene til å pløye ned gjødsla som kuflokkene har 

lagt igjen på åkrene i tørketida i stedet for å brenne den, samtidig som vi har påpekt 

viktigheten av å benytte godt såfrø. 

 

Resultater i målgruppa: 

Vi har mange ting å glede oss over. Den nye brua over Mayo Libo knytter Sambolabo 

nærmere den nye traseen for veien til Djem og Galim. Sammen med brua over Mbamti (2011) 

har den knyttet landsbyene i Mayo Kélélé området nærmere skoler og helseinstitusjoner i 

både Sambolabo og Banyo. 

 

Vi har notert oss den stadig større trafikken av småbiler på veiene i området etter at bruene 

knytter ulike områder sammen. 

 

Vi har også i tidligere rapporter nevnt den generelle økningen i levestandard ved kjøp av 

motorsykler, takplater, møbler og utstyr til huset og flere barn på skolen. Vi opplever også 

denne endringen i mentalitet gjennom arbeidet i gruppene. 

 

Arbeidet med brønnene i Sambolabo har bedret vannforsyningen i tørketida og redusert 

frekvensen av vannbårne sykdommer i familiene som sokner til brønnene. 

 

Muligheten for å låne penger fra fondene i gruppene har bidratt til at flere har fått muligheten 

til å utvikle nye inntektsgivende småprosjekter. 

 

Vi har søkt om ny garanti fra Samarbeidsrådet for vårt arbeid 2014- 2016.  

 

Noen stiller spørsmål om effekt av vårt prosjekt: dersom vi i landbruksfylket Rogaland ønsker 

å bidra til bærekraft i områder som har store muligheter for bedre helse, økonomi og ikke 

minst rettigheter for kvinner,- ja da har vi muligheten for å følge dette området på nært hold. 

Vi kan ikke hjelpe alle, men positive ringvirkninger fra vårt arbeid viser at med vårt bidrag får 

de den styrken som skal til for å fullføre noen av sine drømmer. Vårt bidrag har gjort at 

myndighetene også tar mer del, og det er meget positivt. "Rogalandsgarden" er en brobygger 

på mange felt!  

 

Avslutningsvis vil vi takke Målfrid Husebø som fremragende og positiv sekretær for utvalget 

de siste år, og ønsker lykke til som pensjonist!  
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