
Rapport Sambolabo-prosjektet 

1. halvår 2019 

Generelt: 
Første semester 2019 er det nest siste semesteret i denne treårsperioden av prosjektet. Vi har 
fortsatt stått på for å nå målene i arbeidet gjennom å bygge to brønner i Djem, arbeidet med 
mikrokreditt, rådgivning innen jordbruk og tett oppfølging av gruppene 
 

Arbeidet i gruppene 
Dette semesteret har vi arbeidet med i alt 12 grupper som i fjor. 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 

125 pakker 
buljong 
88 liter olje 
 

1.328.500 F 1.739.200 F 

2 GIC Kawtal Robee Salamou 
Fada, Sambolabo 

 156.500 F 635.500 F 

3 GIC Kawtal Derdirabe 
Fattude Haoussa, 
Sambolabo 

 504.500 F 
 

41.950 F 

4 Association des femmes 
Sambongari, Sambolabo 

 1.005.500 F 198.875 F 

5 GIC des femmes 
dynamiques de Mbah 

 5.448.000 F 961.475 F 

6 GIC Adassi Annya Wailigo 
Robe, Sambolabo 

84 pakker buljong 
108 liter olje 

3.745.500 F 1.130.800 F 

7 Ass. de femmes du 
Mayangoua, Sambolabo 

90 pakker buljong 
47 liter olje 
140 såpestykker, 
ris og gryter 

2.552.000 F 423.500 F 

8 Ass. des femmes, Mbamti-
Djoumbare 

 4.100.000 F  627.500 F 

9 Ass. de femmes de Mbamti 
Laiga, Ndippele 

 1.430.500 F 419.850 F 

10 Ass. des femmes du quartier 
Wadjiri, Sambolabo 

 648.500 F 466.200 F 

11 Mayo – Kelele 1 22 sekker ris 2.020.000 F 669.750 F 

12 Mayo – Kelele 2  2.900.000 F 828.450 F 

 TOTAL 2019 

TOTAL 2018 

 25.839.500 F 

21.947.300 F 

8.143.050 F 

8.599.175 F 

 
 
I en del grupper er aktiviteten med naturalia svært populær og som de derfor vil fortsette med. 
 
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. 



 
To av gruppene, Sabongari og Haoussa har hatt redusert aktivitet knyttet til at en del viktige 
medlemmer har flyttet eller gått bort i løpet av det siste året. 
 
Lånefondet: 
Prosedyrene for å få lån i mikrokredittfondet er nå endret for å kunne gi større lån til gode prosjekter. 
I vårsemesteret er det gitt lån til 69 prosjekt på til sammen 2.772.550 FCFA 
 
 
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 Lån første 
halvår 

Antall lån Medlemmer 

1 GIC Bomoume, Nyem-
Nyem Sambolabo 

550.000 F 160.000 F 6 82 

2 GIC Kawtal Robee 
Salamou Fada, 
Sambolabo 

250.000 F   32 

3 GIC Kawtal Derdirabe 
Fattude Haoussa, 
Sambolabo 

200.000 F   13 

4 Association des femmes 
Sambongari, Sambolabo 

300.000 F 430.000 F 7 29 

5 GIC des femmes 
dynamiques de Mbah 

350.000 F 497.000 F 14 85 

6 GIC Adassi Annya 
Wailigo Robe, 
Sambolabo 

400.000 F 300.000 F 7 66 

7 Ass. de femmes du 
Mayangoua, Sambolabo 

250.000 F 392.000 F 8 50 

8 Ass. des femmes, 
Mbamti-Djoumbare 

400.000 F 567.000 F 9 79 

9 Ass. de femmes de 
Mbamti Laiga, Ndippele 

300.000 F 191.000 F 6 63 

10 Ass. des femmes du 
quartier Wadjiri, 
Sambolabo 

200.000 F 258.000 F 10 41 

11 Mayo – Kelele 1    86 

12 Mayo – Kelele 2    40 

 Total 2018 
 

3.200.000 F 5.431.000 F  734 
 

 
Medlemstallet i de ulike gruppene er redusert i en del grupper siden i fjor. Dette avspeiles også i 
lavere aktivitet på sparing og i tontine. 
 
Vi har vært på i alt 653 besøk i gruppene og andre og møtt 512 personer. 155 menn og 357 kvinner. 
 
Møllene: 
Den nye mølla til Nyem-Nyemgruppa fungerer godt md 9 personer i styringsgruppa. 



 
Mølla i Ndippele fungerer i og for seg godt, men får for lite inntekter fordi mølleren ikke har tid lenger 
til å bruke så mye tid på mølla som kreves. De ser ingen muligheter for å engasjere en annen kapabel 
person i landsbyen. 
 
De andre mølla i Sambolabo er utslitt og gruppa ønsker nå å kjøpe ny med oppsparte midler fra den 
som nå er utslitt. 
 

Infrastruktur 
 
Brønner 
En brønn på 14 meter dyp og en på hele 18,5 meter er gravd i landsbyen Djem. Kostnad ca 3 millioner 
til sammen. Prosjektet har bidratt med 68 % av dette, eller 2,1 millioner. En av brønnene er finansiert 
av 4 H klubber i Rogaland. 
 

Jordbruksrettledning 
Dette semesteret har vi prioritert oppfølging av mikrokredittprosjektene som går mot 
jordbruksproduksjon. Jeg har og vært rådgiver for en gruppe (GIC) i Sissim som skal starte 
maniokdyrking om valg av sorte, planteteknikk og dyrking. 
 

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 nå tildelt to entreprenører oppgaven med å reparere veien 
Banyo -Sambolabo – Galim, men også veien mellom Sambolabo og Kelele. 
 
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 som motorsykkeltaxi o.l. 
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 er nevnt tidligere i 
rapporten. 
 

Utfordringer framover 
Iya nevner her først problemene med manglende økonomisk bidrag fra kommunen. De har nå lovet å 
dele dette opp i flere deler for lettere å få dette til. Formalitetene for å få utbetalt de første fire 
millionene skal være på plass. Det gjenstår enda å se om dette blir en realitet. 
 
Iya nevner her igjen transportkostnadene og mangel på bil som gjør at kostnadene med infrastruktur 
blir høye. 
 
 



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. Vi bør ha som målsetting å grave 2 brønner pr 
år. Utstyr og folk til å gjøre jobben har vi, men noe av dette bør fornyes i neste treårsperiode. 
 
Maniokdyrkerne i Sissim mangler gode tørkeplasser for den når den er høstet. (Helst en flate av 
sement.) Mulighet for støtte i neste fase? 
 

Konklusjon 
Vi har dette semesteret bidratt til å bygge to brønner ved hjelp av støtten vi får fra Norge. Ca 500 
personer vil kunne gjøre seg nytte av brønnene. 
 
Når det gjelder de planlagte mindre bruene som er planlagt bygd i andre semester, vil det avhenge av 
at en del av støtten fra kommunen faktisk blir utbetalt. 
 
an kan heller ikke denne gang 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. En spesiell takk til avtroppende generalsekretær Hamidou 
Djoulde for god støtte og godt samarbeid fra 2013 til våren 2019. 
 


