
 

PRESSEMELDING: 
 
Lokal bistandsorganisasjonen får kommunikasjonshjelp til 
en verdi av 200 000 kroner 
 
(7. oktober 2008) Den lille bistandsorganisasjonen Bloom, som 
drives av to ildsjeler bosatt i Hokksund, får i dag gratis 
kommunikasjonshjelp fra kommunikasjonsbyrået Nucleus. Til 
sammen dreier det seg om over 200 arbeidstimer som selskapets 21 
menn og kvinner legger ned for å støtte Bloom sin innsats i Malawi.  
  
Bloom er en liten organisasjon som sørger for at 350 foreldreløse barn i 
Malawi får mat to ganger om dagen. Organisasjonen styres fra Norge og 
engasjerer lokale krefter som jobber gratis for å gi barna en bedre hverdag. 
Bloom er en liten og oversiktlig organisasjon der hver eneste krone går til de 
som trenger hjelpen.  
 
I løpet av arbeidsdagen har Nucleus bidratt til å lage nye internettsider, utvikle 
nytt design, utarbeide tekstmateriell og jobbe med PR-tiltak for å hjelpe Bloom 
til å hjelpe enda flere barn i Malawi. 
 
– Vi er veldig glade for at Nucleus valgte oss til deres probono-prosjekt og er 
glade for all hjelp vi kan få. Nucleus har kompetanse som vi trenger, men som 
ofte er vanskelig å få tak i det daglige når man har begrensede midler til 
rådighet, påpeker leder i Bloom, Isabel Maguja Nielsen 
 
Daglig leder i Nucleus, Atle Hommersand, er glad for at selskapet på sin måte 
kan støtte Bloom sitt arbeid i Malawi  
 
– Mens lobbyister og profesjonelle organisasjoner i dag kan feire nye, ferske 
millionoverføringer med hurrarop og klappsalver vier vi dagen til grasrota i 
den norske frivilligheten, som aldri får støtte som monner over statsbudsjettet. 
Datoen for årets probono-dag er ikke tilfeldig valgt, sier byråleder Atle 
Hommersand i Nucleus.  
 
Nucleus jobber bevisst med sitt samfunnsansvar, og i 2007 var det miljø som 
stod i fokus – og selskapet investerte i miljøtiltak som blant annet en egen el-
bil og kjøp av klimakvoter ved flyreiser. Ideen til årets probono-dag ble 
fremsatt av de ansatte selv.  De ansatte fikk derfor nominere hver sin kandidat, 
og legge frem argumenter for sin kandidat før det ble stemt over hvem byrået 
skulle jobbe for.  
 
 



 

- Det finnes utrolig mange ideelle organisasjoner i landet vårt. Mange av dem 
gjør en fantastisk jobb, men vandrer i skyggenes dal. Bloom fortjener å bli 
løftet frem i lyset, og hvis vår innsats kan bidra til at litt flere vil støtte Blooms 
viktige innsats og derigjennom at flere barn får mat to ganger om dager, så er 
det en vellykket dag, sier Hommersand.   
 
 
For mer informasjon, kontakt daglig leder Atle Hommersand på telefon 23 36 
61 29 eller mobil 928 10 417. 
 
For mer opplysninger vedrørende BLOOM, kontakt leder Isabel Maguja 
Nielsen på telefon 91 85 94 74. 
 
Om Nucleus 
Nucleus AS er et kommunikasjonsbyrå med 21 ansatte som bistår sine kunder 
med rådgivning innenfor kommunikasjonsfeltet.I  Nucleus bringer vi våre 
kunder i ønsket posisjon ved hjelp av tydeligere kommunikasjon. Byrået 
omsatte for 15,8 MNOK i 2007, og er blant landets Gaselle-bedrifter.  
 
Om Bloom 
BLOOM er en  norsk organisasjon med sterke bånd til Malawi. Vi hjelper 
foreldreløse barn på landsbygda med mat, husrom, skole, helsetjenester, sosial 
trening osv. Vi samarbeider også med lokale organisasjoner der det er mulig. 
BLOOM  skaffer midler på flere måter, som for eksempel private gaver, 
konserter og lignende. Offentlige bidrag er også svært ønskelige. 
Organisasjonen har et åpent forhold til alle livssyn. 


