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Verksamhetsberättelse 2015 för ideella föreningen  
Friends of Kabondo (FoK) 

 

Styrelsen har under året bestått av: 

Margareta Halfvarson, ordförande 
Marianne Gripman, vice ordförande 
Elisabeth Johnsdotter, sekreterare 
Bo Oscarsson, kassör 
Ingrid Ödman 
Ida Lemoine 
Majken Blücher 

Revisor har varit Allan Nyrén och revisorssuppleant Lars Lundgren.  
Ansvarig för hemsidan är Bo Oscarsson. Hemsidan har vid flera tillfällen under året blivit utsatt för 
flera hackerattacker, vilket genererat mycket arbete. 

Ansvarig för medlemsregistret är Ingrid Ödman. Under året har tio protokollförda styrelsemöten 

hållits. 

Vid utgången av 2015 hade föreningen 65 medlemmar. 

Information 

Nyheter läggs kontinuerligt ut på hemsidan och utöver detta har ett nyhetsbrev skickats till 
medlemmarna, samt till ett antal personer, som anmält sig som prenumeranter. 

Informationsmöten 

En träff, som vi kallat "Kenyansk Eftermiddag", anordnades den 21 november. Denna hade som syfte att 
informera om vår verksamhet, ge möjlighet till samkväm och diskussion, värva nya medlemmar, samt 
att samla in pengar genom försäljning av hantverk, mat och årets nya julkort. Lotterier med skänkta 
vinster bidrog också till att behållningen denna eftermiddag blev ca 8 000 kr, ett välkommet bidrag till 
föreningens verksamhet. 

Resor till Kabondo 

Samtliga omkostnader i samband med resorna står resenärerna själva för, utom när det gäller resan 
som ingick i den av Forum Syd finansierade Förstudien, se under Projekt nedan. 

Sven Norén februari. Hans reseberättelse finns på hemsidan. 

Ingrid var i Kabondo tre veckor i januari-februari, varav några dagar tillsammans med Sven.  Möten och 
diskussioner med Karopas styrelse, besök vid Ologi Spring m.m. Givande samtal med mångåriga vänner 
som uppmärksamt följer vårt arbete och ger kloka råd om hur vi ska kunna uppnå våra mål.  

Ida Lemoine, Sofia Palm och Margareta Halfvarson, förstudie 2 veckor i juli, se vidare under projekt. 

Projekt 

Verksamhetsåret 2015 präglades i hög grad av arbetet med den av Forum Syd finansierade förstudien 
till vårt sedan många år planerade projekt med fokus på kampen mot HIV och AIDS. Redan 
innan FoK bildades fanns en önskan bland våra samarbetspartners i Kabondo att ta krafttag mot den 
epidemi som fortsätter att skörda så många liv i området kring Viktoriasjön. Homa Bay, där Kabondo 
ligger, är det county i Kenya som har den högsta andelen HIV-positiva i landet, drygt 25% av invånarna 
är smittade.  Under förstudien höll vi ett heldagsseminarium med 35 inbjudna representanter för det 
lokala civilsamhället, skolor, kyrkor, sjukvård, chiefer, lokala politiker. Deltagarna listade orsaker till 
och effekter av HIV-epidemin. 

Fattigdom, kulturella mönster och brist på kunskap angavs som de främsta orsakerna. Varje 
huvudorsak benades upp in i minsta detalj. 
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Hälsoproblem, föräldralösa barn och fattigdom är effekter av den höga HIV-prevalensen. Även 
effekterna bröts ned till sina minsta beståndsdelar.  

Under hösten 2015 arbetade projektgruppen (Ida Lemoine, Sofia Palm, Ingrid Ödman och Margareta 
Halfvarson) med att göra en ansökan till Forum Syd om ett tvåårigt Mindre Utvecklingsprojekt med en 
totalbudget om 500 000 Skr. Ansökan lämnades in den 1 februari 2016.  

Nu väntar vi på besked från Forum Syd. Många tecken tyder på att det är svårare än vanligt att få 
projektbidrag nu när den svenska bidragsbudgeten bantas hårt för att klara av flyktingkatastrofen i 
Europa. I mitten av april vet vi vad Forum Syd och Sida har beslutat. 

Under året har vi drivit några mindre projekt tillsammans med vår samarbetsorganisation Karopa 
Integrated CBO.  Project Manager James Ojwang´ är klippan som all verksamhet vilar på, han håller 
ihop verksamheten i Kabondo och lyckas hålla tät kontakt med FoKs styrelse, trots dagliga strömavbrott 
och sviktande internetuppkoppling. 

Allt går ju inte som vi planerar och hoppas – sötpotatisodlingen gav dålig skörd på grund av torka. 
Efter sötpotatisen såddes majs på åkern, den är nu skördad och gav enligt Karopa hyfsat resultat. När 
regnen nu förhoppningsvis startar igen ska man så en kombination av bönor och majs.  Vi uppmanar nu 
Karopa att söka kontakt med Vi-skogen för att få utbildning i hur man bäst utnyttjar den rikliga 
nederbörden under årets två regnperioder och hindrar jorden från att torka ut under de många 
månader då det inte regnar alls. Agroforestry (trädjordbruk) är den metod som Vi-skogen 
framgångsrikt har lärt ut under mer än 30 års verksamhet i länderna kring Viktoriasjön. 

Vi sökte och fick 150 000 KES i bidrag från Svenskföreningen i Kenya till att skydda ytterligare en 
naturlig vattenkälla (Karoko Spring).  

Det femåriga VIFOKKA-avtalet gäller projektet Maisha Bora (Bättre Liv), som består av fem olika delar, 
se bifogad översikt. För att administrera projekten behövs ett kontor med en anställd projektledare 
(James Ojwang´), en kontorist på deltid och en nattvakt. Under uppbyggnadsskedet står FoK för 
merparten av kostnaderna för detta, men målsättningen är att kontoret så småningom ska bli 
självfinansierat. 

Försäljning 

Förutom försäljningen vid informationsträffen har vi vid andra tillfällen sålt smycken mm för ca 

4 000 kr. 

Gåvor 

Föreningen har under året fått ca 59 000 kr i gåvor i form av minnes- och högtidsgåvor, gåvor till 
specificerade projekt och pengar som lagts i insamlingsbössor.  ICA Esplanad på Karlavägen i 
Stockholm har utlovat den sedvanliga jul- och nyårsgåvan på 10 000 kr, men på grund av ett 
missförstånd har pengarna inte betalats ut under 2015.  Där har vi också haft bössor vid några av 
kassorna, vilka givit sammanlagt 8 053 kr. Vi har även haft en bössa hos Ewa Hansson, vid hennes 
jordgubbsförsäljning vid Tullen mellan Märsta och Sigtuna och fick från denna 3 520 kr.  Minnesgåvor 
till Ragnar Ödmans bår uppgick till 25 500 kr, som enligt familjens önskemål reserverats för 
vattenprojekt.  

Sponsorer 

Förutom de som redan omnämnts under Projekt och Gåvor, har ett antal företag och personer sponsrat 
oss med bland annat lotterivinster vid vårt evenemang. Dessa är: ICA Esplanad (delikatesskorg), Sibyllans 

kaffe (te och kaffe), Ingelsta kalkon (presentkort), Valhallabageriet (bröd), Majken Blücher (hemslöjd) och 

Susanne Sjöström (tavla). Även några medlemmar, som är månadsgivare, räknar styrelsen som sponsorer. Årets 

nya julkort togs fram av Elisabeth Johnsdotter tillsammans med Greg Camilleri och trycktes gratis av Dixa, som 

också utan ersättning gjorde ett nytryck av föreningens broschyr. Christina Bonnarp översatte den till engelska, ett 

efterfrågat dokument vid kontakter i Kenya. Åsa Palmqvist har ordnat så att vi får hyra den trivsamma lokalen på 

Rigagatan för en symbolisk summa.  

Stipendier för gymnasiestudier 

Några medlemmar i FoK har åtagit sig att bekosta stipendier för fyra års Secondary School för elever 
från St Christine. Stipendierna ingår inte i FoK:s verksamhet, men föreningen hjälper till att skapa 
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kontaktvägar mellan stipendiegivarna och Karopa, som står för det praktiska arbetet med att bistå 
eleverna med betalning av skolavgifter m.m. Vid utgången av 2015 bekostade FoK-medlemmar 
studierna för sammanlagt 15 elever. 

Övriga projekt 

Några medlemmar i FoK har sponsrat egna projekt i direkt samverkan med Karopa CBO. Sven Norén 
tog initiativ till fiskodlingen vid Ologi Spring. Sven har också lämnat bidrag för inköp av den ugn för 
produktion av kol som omnämns i Karopas rapport (se bilaga). Elisabeth Johnsdotter startade vid ett av 
sina besök en kvinnogrupp som fick lära sig virka, en teknik som ingen av deltagarna hade provat på 
tidigare. Elisabeth har sponsrat med garn och möteskostnader och kvinnorna producerar nu för avsalu.  

Ordförandemöten 

Vi har tagit initiativ till möten mellan ordförandena för Föreningen Kisumu, stiftelsen St Christine 
Foundation och FoK, eftersom vi är tre olika svenska organisationer som verkar i samma bygd. Under 
2015 ägde inget ordförandemöte rum. 

Ekonomi 

Resultatet av årets verksamhet och ställningen vid årets utgång framgår av bifogad resultat- och 
balansräkning. 

Vi lägger stor vikt vid att de projekt vi engagerar oss i ska vara väl förankrade hos befolkningen i 
Kabondo. Deras initiativkraft, arbetsinsats och framtidstro tillsammans med vårt engagemang, våra 
kunskaper och möjligheter att samla in pengar kan sätta igång en utveckling mot de mål vi har satt 
upp i föreningens stadgar. 

 

 

Los och Stockholm i mars 2016 

 

 

Margareta Halfvarson    Elisabeth Johnsdotter  

 

 

Ingrid Ödman     Majken Blücher 

 

 

Marianne Gripman    Ida Lemoine 

 

 

Bo Oscarsson 
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VIFOKKA 

Ett femårigt ramavtal mellan Vi-Agroforestry Kenya, Friends of Kabondo (FoK) och Karopa 

Integrated CBO. 

Avtalet beskriver målen för projektet MAISHA BORA och respektive organisations ansvar under 

femårsperioden. 

MAISHA BORA 

MÅL:  ”to improve economic, social and environmental development in the Kabondo area.  

With the main purpose to improve”: 
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Administration 

För att administrera projekten krävs ett kontor med några anställda. Under uppbyggnadsskedet 

står FoK för merparten av dessa kostnader, men målsättningen är att kontoret så småningom 

ska bli självfinansierat. 

 

 

 

FoK's ansvar: 

 Responsible to participate in the work to find investors for projects in the agreement. 

 Develop the Karopa Integrated CBO website so as to promote the project through the 

website and thereby encourage support for actual projects. 

 Provide advisory and business support to Karopa Integrated CBO. 

 

 


