
Rapport Sambolabo-prosjektet 

1. halvår 2018 

Generelt: 
Første semester 2018 hadde vi besøk av våre partnere i Norge i februar. Vi så på prosjekter og 
aktiviterer fra  årene 2015 – 2017. Videre besøkte teamet områder hvor vi ikke har arbeidet, som Koui 
Djamnati, og «eldre» områder nær Galim. Besøket ga anledning til å diskutere framtida og ulike 
mulige alternativer for årene som kommer.   
 
I løpet av halvåret fikk vi bygget bru over den viktige elva Mayo Koui, 40 meter lang. En brønn er 
gravd i landsbyen Mayo Linwa. Videre har vi som vanlig arbeidet videre med mikro-kredittordningene, 
satsingen på dyrking av sukkerrør, kokebananer og grønnsaker samt den daglige rådgivingen overfor 
gruppene våre. 
 

Arbeidet i gruppene 
Dette semesteret har vi arbeidet med i alt 12 grupper. To nye grupper er startet i Mayo Kelele, i 
fjellene nord for Sambolabo. Aktivitetene er som tidligere «tontines» og sparing 
 
«Tontine» og sparing: 
Grupper med reduksjon har tall i kursiv. 
 

Nr. Gruppe Naturalia, tontine Beløp, tontine Sparing 

1 GIC Bomoume, Nyem-Nyem 
Sambolabo 

114 pakker 
buljong 
104 liter olje 
 

1.877.500 F 2.421.950 F 

2 GIC Kawtal Robee Salamou 
Fada, Sambolabo 

 482.500 F 317.650 F 

3 GIC Kawtal Derdirabe 
Fattude Haoussa, 
Sambolabo 

 543.300 F 
(Ned fra 1,5 mill) 

131.150 F 

4 Association des femmes 
Sambongari, Sambolabo 

30 pakker buljong 
35 såpestykker 

873.000 F 219.300 F 

5 GIC des femmes 
dynamiques de Mbah 

 4.593.000 F 
Vel 1,5 mill 2016 

976.250 F 

6 GIC Adassi Annya Wailigo 
Robe, Sambolabo 

90 pakker buljong 3.919.000 F 761.000 F 

7 Ass. de femmes du 
Mayangoua, Sambolabo 

90 pakker buljong 
47 liter olje 
194 såpestykker 

1.743.000 F 577.150 F 

8 Ass. des femmes, Mbamti-
Djoumbare 

 3.640.000 F  959.150 F 

9 Ass. de femmes de Mbamti 
Laiga, Ndippele 

 1.925.000 F 911.275 F 

10 Ass. des femmes du quartier 
Wadjiri, Sambolabo 

 556.000 F 529.250 F 

11 Mayo – Kelele 1 22 sekker ris 1.192.000 F  

12 Mayo – Kelele 2  600.000  

 TOTAL 2018 

TOTAL 2017 

 21.947.300 F 

22.123.600 F 

8.599.175 F 

9.410.225 F 

 



 
Medlemmene kan også låne penger i midlene som spares, Men dette må være betalt tilbake innen 
midlene skal fordeles. Mindre beløp med kort horisont og ca 5 % rente i sparetiden. 
 
Lånefondet: 
Mikrokredittfondet har ikke gitt det ønskede resultat selv om kapitalen er økt vesentlig i gruppene. 
Dagens praksis er å gi små lån til alle deltakerne i gruppa og det gir ikke mulighet for å låne til større 
og dyrere prosjekt som kan gi økt inntekt for låntakeren i framtida. 
 
Vi ønsker nå heller å forsøke å etablere noen få prosjekt pr gruppe som kan gi større resultat. 
 
Den opprinnelige kapitalen er på 3.200.000 F. I tillegg er det nå betalt inn 1.272.000 F i renter. 
(Renten sies å være på 5 %, men den er reelt høyere i pro anno. De må betale 5 % i rente på den tida 
de har fått lånet, 3 mnd, 6 mnd eller lignende). I alt er det gitt 1.258 lån siden starten. 
 

Nr. Gruppe Startkapital Aktuell kapital 
30.06.18 

Antall lån Medlemmer 

1 GIC Bomoume, Nyem-
Nyem Sambolabo 

550.000 F 966.000 F  92 

2 GIC Kawtal Robee 
Salamou Fada, 
Sambolabo 

250.000 F 389.000 F  47 

3 GIC Kawtal Derdirabe 
Fattude Haoussa, 
Sambolabo 

200.000 F 343.000 F  26 

4 Association des femmes 
Sambongari, Sambolabo 

300.000 F 520.000 F  37 

5 GIC des femmes 
dynamiques de Mbah 

350.000 F 635.000 F  87 

6 GIC Adassi Annya 
Wailigo Robe, 
Sambolabo 

400.000 F 761.000 F  84 

7 Ass. de femmes du 
Mayangoua, Sambolabo 

250.000 F 488.000 F  42 

8 Ass. des femmes, 
Mbamti-Djoumbare 

400.000 F 618.000 F  86 

9 Ass. de femmes de 
Mbamti Laiga, Ndippele 

300.000 F 400.000 F  54 

10 Ass. des femmes du 
quartier Wadjiri, 
Sambolabo 

200.000 F 311.000 F  59 

11 Mayo – Kelele 1    74 

12 Mayo – Kelele 2    46 

 Total 2018 
 

3.200.000 F 5.431.000 F  734 
 

 
Medlemstallet i de ulike gruppene er det samme 2018 som 2017. Gruppe 11 og 12 er nye av året. 
 
Vi har vært på i alt 542 besøk i gruppene og andre og møtt 932 personer. 402 menn og 530 kvinner. 
 
Møllene: 



Vi konstaterer med beklagelse den dårlige ledelse og drift av ulike møller. Vedlikeholdet av møllene i 
Dippele og en i Sambolabo fungerer ikke i det hele tatt. 
 
 

Infrastruktur 
 
Bruer. 
Den største brua til prosjektet overhodet er nå bygd over elva Mayo Koui. 40 meter lang, høyde 6 
meter og bredde 4,5 meter 
15 landsbyer vært engasjert sammen med Banyo kommune. Total kostnad er estimert til 26,6 
millioner hvorav prosjektet har bidratt med 12,6 millioner, befolkningen med 3 millioner og 
kommunen med 11 millioner. Kommunens lovede kontantbidrag er ennå ikke betalt, august 18. 
Årsaken er manglende overføringer fra staten begrunnet av krigen mot Boko Haram som tapper 
staten for midler. 
 
Brønn 
En brønn, 12,5 meter dyp er gravd i landsbyen Mayo Linwa. Kostnad 1,6 millioner. Prosjektet har 
bidratt med 74 % av dette, eller 1,2 millioner. Denne brønnen er finansiert av 4 H klubber i Rogaland. I 
forbindelse med dette ble det kjøpt inn en ny vannpumpe fordi den gamle ikke fungerte lenger. 
 

Jordbruksrettledning 
Dette semesteret har vi fortsatt oppfølging av parseller med sukkerrør og kokebananer i Ndippele. 
Videre har vi som vanlig veiledet kvinnene rundt Sambolabo i grønnsakdyrking i tørketida. 
 
Vi har også besøkt andre åkrer rundt Sambolabo og gitt råd til bøndene om gjerding og andre 
spørsmål. 
 

Resultater og påvirkning på befolkningen. 
Gjennom alle aktivitetene våre kan vi registrere store endringer i livet til folk i området både når det 
gjelder mentalitet og økonomiske forhold. 
 
Alle bruene som nå er bygd har definitivt gjort området tilgjengelig gjennom hele året og vi har nå en 
fri bevegelse av personer og gods. Spesielt viktig er dette fordi området er et viktig jordbruks- og 
husdyrområde nord for Banyo by. Pasienter kommer lettere fram til sykehuset i Banyo eller 
poliklinikken i Sambolabo. Staten har selv begynt å oppgradere veien mellom Sambolabo og Kelele og 
den viktige veien mellom Banyo og Sambolabo har nå en helt annen standard enn tidligere og 
tilbakelegges på en drøy time. 
 
Vi ser at bolighusene til de vi arbeider med i gruppene er blitt mye bedre i løpet av prosjektperioden. 
Mange unge som vi har vært i kontakt med har utviklet små virksomheter gjennom sparing og 
lånemulighetene gjennom prosjektet. 
 
Endringene i holdning og mentalitet som vi ser spesielt hos de unge og kvinnene er et flott vitnesbyrd 
om prosjektet. 
 
Brønnene vi har bygd eller utbedret har gitt bedre vannkvalitet for mange gjennom hele året. 
 
Møllene er også viktige for folk som sokner til dem, på tross av problemene som har oppstått i Nyem-
nyem-kvartalet og Dippele.  
 

Utfordringer framover 



Iya nevner her igjen transportkostnadene og mangel på bil som gjør at kostnadene med infrastruktur 
blir høye. 
 
Han har og hatt problemer med PC’en som gjør både rapportering og kommunikasjon med Norge 
vanskelig på e-post. Ny maskin må kjøpes seinest i januar 2019. 
 
Det er fortsatt konflikter mellom bønder og husdyrfolk, spesielt i tørketida mellom 
sukkerrør/banandyrkerne og gjetere. 
 
Behovet for brønner i området er fortsatt meget stort. 
 
Problemene med møllene nevnes, men samtidig har de en viktig funksjon for folk der de er installert. 
 

Konklusjon 
Vi har også dette semesteret bidratt med resultater som blir verdsatt av befolkningen i området., 
spesielt viktig er brua over Mayo Koui. Viktig er også brønnen i Mayo Linwa for spesielt kvinner og 
barn. 
 
Til tross for innsatsen vår med mange gode resultat er det en kø av utfordringer og behov på mange 
plan i området. Iya nevner spesielt drikkevann og mangelen på grupper i Djem og Koui-Djamnati-
området. 
  
Han kan ikke avslutte uten å takke for innsatsen til utvalget og organisasjonene bak, med å skaffe 
midler til rådighet, og hovedkontoret i kirken som tar seg av de administrative forhold etter at 
utviklingsavdelingen ble lagt ned. (Og som virkelig setter pris på arbeidet.) 
 


