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2016 går mot slutten og vi gleder oss igjen til å sende en stor takk til alle våre givere.
Økonomien: Vi har fortsatt utfordringer med økonomien, og vi håper at Bloom’s venner kan hjelpe oss igjen i år. Vi har mange
utfordringer bl. a med å kjøpe skolemateriell. Matprisene har økt i Malawi som i resten av verden, og vi har derfor store
problemer med å følge opp kostholdsprosjektet for barna på samme måte som før. I tillegg sliter vi med at den lokale valutaen,
Malawi kwacha stadig skifter og svekkes vis a vis US Dollar. Det gjør alt dyrere.
Virksomheten: De lokale landsbyledere har engasjert seg enda mere enn før, og det har ført til økt aktivitet fra både barn og
voksne i de 15 landsbyene som BLOOM dekker. Engasjementet har vært særlig stort i landbruksprosjektet. 2016 er det andre året
da vi har dyrket egen mat i et omfang som merkbart reduserer innkjøpsbehovet. I tillegg til at vi reduserer kostnadene lærer
mange av barna også å dyrke jorda. Ca.40 mål med mais er dyrket opp. I 2016 hadde vi store utfordringer med både flom og
tørke. Vi klarte likevel å høste 165 sekker av 50 kg. I år håper vi på å klare 250 sekker med mais hvis været holder seg bra.
Området er allerede klargjort til planting, og snart vil vi så marken. Denne maisen bruker vi nå. I 2016 dyrker vi også egne
grønnsaker, noe som har redusert behovet for slike innkjøp. Vi har nå i alt 16 geiter, og nærmer oss et antall som gjør det mulig
både å slakte og å sørge for at vi har et mer varig geitehold.

BLOOM’s 40 mål store maismark klargjort til planting

Bloom fortsetter å tiltrekke seg besøkende fra Norge. I oktober besøkte Alf og Irene Skeime fra Snartemo i Vest-Agder senteret
sammen med Christian Lebie, Karen Vanessa, datteren Noelle M.M. Lebie, Chilly Maggie Skeime og Stian Skeime. Lars og
Isabel var der også som vanlig og vi distribuerte resten av klærne som kom med containeren i 2014. Den ble åpnet igjen i år da
Isabel og Lars var tilbake på senteret. Takk til alle dere som ga gaver. Utrolig så nyttig det fortsatt er.

Alf møter barna
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Besøk av Kaja Elise Gresko - besøkte senteret 11. november i år. Hun ga skolemateriell på vegne av sin familie og venner i
Norge. Det er veldig nyttig for nå har de igjen nye bøker og skrivemateriell. Som vi ser herunder var det gøy å se henne der:

Kaja møter de lokale chiefs

Hun møter barna foran forsamlingshuset

Sammen med barn i barnehagen

Jenters utdanning får mye oppmerksomhet i BLOOM, og det med god grunn. I Malawi som i andre land prioriteres gutter
regelmessig foran jenter. Vi arbeider kontinuerlig for at jentene skal gis gode muligheter til å fortsette skolegangen etter
ungdomstrinnet. Fra puberteten er mange jenter utsatt for å bli utnyttet av voksne menn, og flere har sluttet på skolen fordi de har
blitt gravide. Vi har ikke botilbud på senteret, men om vi hadde bedre økonomi så kunne vi ha styrket jentenes stilling ytterligere.
Jentenes stilling er viktig for BLOOM.
Ungdomsskolen som vi etablerte i 2013 har fått et nytt kull. Bare barneskolen er gratis i Malawi, og vi har i flere år betalt
skolepengene for våre barn på ungdomstrinnet. Første og andre klasse på skolen vår deles på tre fulltidsansatte lærere samt en
lærer på deltid som også er senterleder. Vi har foreløpig bare et skikkelig klasserom i et egen bygning, og bruker derfor
klasserommet også som forsamlingshus. I tillegg til dette har vi enkle lokale skolehus i strå som de lokalbefolkningen har bygget
på senteret. Men selv med de begrensede midler vi har , så har barna fått et mye bedre skoletilbud enn før. På den måten har vi
redusert våre utgifter til skolegang. Mange av elevene har fått gode karakterer og gjort det bra på skolen.
Vår nye barnehage er nå i full sving. Foreløpig holder de til under et midlertidig strå-tak. Leker, klær og annet utstyr har
kommet godt med der.
Skattefrihet for gaver: Vi minner om at personlige bidrag mellom 500 og 25.000 kroner i 2016 kan trekkes fra på skatten. For at
vi skal kunne rapportere til Skatteetaten trenger vi å vite fødselsnummer (organisasjonsnummer for bedrifter), samt navn og
adresse. Hvis dette er første året du gir midler til BLOOM og ønsker skattefritak må vi derfor be deg sende disse data i brev til
BLOOM, Roveveien 49, 3085 Holmestrand eller på e-mail: bloom@malawi.no
Bankkonto: Du kan også betale direkte til BLOOM bankkonto: Sparebanken Øst, 2220.13.83947
Grasrotandelen: Spiller du i Norsk Tipping kan du gi 5% av spillebeløpet direkte til BLOOM. Ved registrering av BLOOM som
mottaker må du oppgi organisasjonsnummeret: 988369268.

Vi ønsker alle våre støttespillere en riktig God Jul og et flott nytt år.
Takknemlige hilsener fra BLOOM

Adr: Roveveien 49, N-3085 Holmestrand
www.malawi.no

Email: bloom@malawi.no

Tel.: 91859474/91859459

Bankkonto: 2220.13.83947

