
"Nye Rogalandsgarden" - vårt bistandsprosjekt 
Rogaland Bondelag  og samvirkeorganisasjonene sitt eget bistandsprosjekt i Kamerun har lagt det 

niende året bak seg i Sambolabo området, nord-vest i Kamerun.  

Året begynte med en evalueringstur i begynnelsen av februar. Elisabeth K. Nesheim og Terje Øen 

reiste ut på vegne av U-landsutvalget. I tillegg var Kristine og Mathilde Nærland fra Vigre 4H med og 

Johannes Nedrelid som tidligere har jobba i området vi besøkte. Det ble en spennende tur der vi fikk 

et godt innblikk i det mangfoldige arbeidet.  Verd å trekke fram er den gode jobben og det gode 

omdømmet våre to medarbeidere, Paul Iya og Pauline Asta, har i området. De nyter stor tillitt både i 

lokalbefolkningen og hos styresmaktene. Vi fikk være med på kvinnemøter, møtte flere sparegruppe 

der de bl.a. hadde utdeling av det de hadde spart i løpet av 6 måneder, vi møtte jorddyrkere, 

husdyrbrukere, lokale og regionale ledere. Vi så på bruer og brønner som var bygd de siste åra, 

møller som var i drift, besøkte enkeltpersoner, flere landsbyer og så på ulike arbeider som var gjort i 

kvinnegruppene (spesielt strikke og sy arbeider). Vi sitter igjen med et veldig positivt og godt inntrykk 

av arbeidet som gjøres og gleder oss over de store framsteg som skjer i området. 

I løpet av 2015 ble det bygd en ny bru som var 11 meter lang og 3,5 m høg. Det ble også bygd et 

vadested over ei elv som var 38,5 m lang og 1,5 m høg. Vår andel av kostnadene utgjorde ca. 114 000 

n.kr. av totalt 170 000 kr. Det ble bygd en brønn som var vel 9 m dyp som kostet oss ca. 16 000 n.kr. 

Spare og låneforeningene fungerer som lokalt bankvesen siden de vanlige bankene er fraværende i 

området. Statistikken fra første halvår viser 11 grupper med 624 medlemmer har vært aktive innen 

sparing, enten gjennom rein sparing i 6 måneder av gangen eller i form av "tontine" (en gruppe 

personer sparer et visst beløp pr uke og en person får hele gruppas innsamla beløp, enten i form av 

penger eller naturalia. Slik fortsetter de til alle i gruppa har fått en utbetaling). Den samla 

omsetningen gjennom disse spareformene utgjør ca. 534 000 n.kr. I spareperioden på 6 måneder 

lånes det ut sparepenger til medlemmer i en periode på 10 uker som må være tilbakebetalt før 

sparinga skal utbetales. Det er også oppretta en låneordning ved hjelp av ekstern tilført kapital. I 

løpet av vel 3 år har tilført kapital på ca. 34 000 n.kr vokst til vel 46 000 n.kr. I første halvår 2015 fikk 

733 personer nyter godt av denne låneordningen. 

Det er blitt installert en ny mølle i Ndippelè som har vært i funksjon siden april. Den fungerer godt. 

Mølla i Sambolabo gikk i stykker, men de klarte å reparere den med egne midler.  Og nå fungerer den 

godt igjen. 

Det er blitt gjennomført 286 besøk i de 11 gruppene i løpet av det første halvåret. Vel 2/3 av de 

frammøtte var kvinner. Vår kvinnelige tilsette har starta med opplæring i strikking av 12 unge 

kvinner. 

Lokale og regionale styresmakter er svært takknemlige for innsatsen som gjøres i Sambolabo 

området. Så fornøyde er de at de ønsker vi skal starte arbeid i andre deler av regionen slik at flere 

"utilgjengelige og tilbakestående" områder, som de sier, kan få en positiv utvikling. U-landsutvalget 

har bestemt at vi vil støtte prosjektet i Sambolabo fram til år 2020. Vi har ennå en jobb å gjøre for at 

aktiviteter og tiltak blir lokalt bærekraftige.  



Hovedinntektene til prosjektet kommer fremdeles fra høsttakkegudstjenestene i fylket der 

bygdekvinnelagene er aktive pådrivere. I tillegg får vi inntekter fra foreninger, klubber, kor, faste 

givere m.m.  En stor takk til alle som hjelper til. På 3 år har den norske krona svekka seg med 23 % i 

forhold til lokal valuta i Kamerun. Det er en stor utfordring når ikke inntektene øker i samme takt. Vi 

oppfordrer enkeltpersoner eller lag til å bli med i givertjenesten via kontonr. 3201.54.45636. 

 

 

 

 


