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I år er det bygd to bruer og en brønn det første halvåret i 2017.                                                                                                                                                                                                

Det har også vært stor aktivitet på sparefronten.  10 grupper med 614 

medlemmer har spart ca 340 000 norske kroner det første halvåret 

gjennom «tontine» (et medlem får en sum penger eller naturalia fra alle 

medlemmene i gruppa som de blir enige om å bidra med hver uke inntil 

alle i gruppa har fått det samme).  

Gjennom den tradisjonelle sparinga over 6 måneder ble det spart                                                      

135 000 n. kr. av vel 600 personer. Penger som spares lånes ut til 

medlemmer i låneperioden, men på en slik måte at alt er tilbakebetalt før 

sparinga skal betales ut.  

I 2012 ble det oppretta en mikrokredittordning med en ekstern kapital på 

ca. 45 000 n.kr. I løpet av nesten 5 år har 1720 medlemmer fått kortsiktige 

lån her. Kapitalen har økt med vel 25 000 n.kr. i løpet av                                                      

disse 5 åra, primært på grunna høye renter.   

På jordbruksfronten er det fint å se at grønnsakdyrkinga tar seg opp i 

tørketiden. Viktig for kostholdet, samtidig som det gir inntekter til 

kvinnene som driver med dette. Sukkerrør og kokebanan er også 

introduserte vekster som øker i omfang. 

 

 

 

 

 

 

Vi i U-landsutvalget vil gjerne 
fortelle lokallaga «en god historie» 
som prosjektet i Sambolabo er. Ta 
kontakt med Ole Eriksen (483 
58 880) eller Terje Øen (970 85 158) 
om dere vil ha besøk. 

 

Følg oss på: 

Facebook: Rogalandsgården i 
Kamerun – Sambolabo 

Hjemmesidene til Rogaland 
Bondelag – søk «Rogalandsgarden» 

Dagens utfordring:  

Hva om bondelaga/bygdekvinnelaga gav 
50 – 100 kr. hver fast i måneden til 
Sambolabo sin konto. 

Kontonr: 3201 54 45636 

Det ville vært til STOR hjelp!! 

NB! Siste nytt: Det blir tur til 
Sambolabo i tidsrommet 9 til 21 
februar 2017. Ledige plasser om du 
vil være med. Ta kontakt med Terje 
970 85 158. Pris ikke avklart, men i 
overkant av 20 000 kr. 


