Bestyrelsens beretning for Nhaka’s Venner april 2016 til april 2017
Bestyrelsens beretning dækker perioden mellem de to generalforsamlinger.
Vi har haft en meget aktiv periode siden sidste generalforsamling, april 2016, afholdt hos
Michael og Kari Bente i København, indtil denne generalforsamling, afholdt d. 22.4.17 på
Gyvelhøjskolen i Galten, Jylland, takket være Toves & Cos’ ihærdige indsats.
Mange nye tiltag og partnerskaber er for alvor kommet i gang. Nye donationer er skaffet.

Medlemmerne
Nhakas Venners medlemmer er rygraden i foreningen. Der var 74 medlemmer i 2016 i
Nhakas Venner. Medlemmer og støtter har bidraget af private lommer, hvilket betyder, at vi i
perioden i alt har sendt 60.406 kr. donationer afsted til NAWT i Zimbabwe.
Der har været positiv udvikling i medlemstallet: I 2014 havde vi 22 medlemmer. Tallet
dækkede alle, som havde indbetalt bidrag siden foreningens opstart i 2012.
I 2015 havde vi ved årets slutning 52 medlemmer (betalt i 2015)
I 2016 havde vi ved årets slutning 74 betalende medlemmer (betalt i 2016)
Så der er en støt fremgang i medlemsantallet, dejligt.

Anden indsats fra medlemmerne:
Medlemmerne bidrager også med frivillig arbejdskraft, værts skab, mad og transport for Bob
Dzere på hans oplysningstur i DK i nov. 16, mobilisering af lokalt netværk blandt venner,
bekendte, naboer, skoler, efterskoler, friskoler, virksomheder, konference mm.
I forbindelse med afsendelse af containeren: værdifuldt bidrag af symaskiner, computere,
mobiler og andet IT udstyr, møbler, organisering af sportsudstyr fra DBU mm.
I forbindelse projektbesøg i Zimbabwe i december måned: bidrag af tøj, kontor- materialer,
donation af en flot 55 ” fjernsyn til SRRC, som nu bliver brugt som biograf i centret.
Vores medlemmer er rygraden i Nhakas Venner 😊

Donationer
1) Donation 5 afsendt d. 18.03.16 på 28.060 kr. til byggeri af Sekwi Rural Ressource
Centre (SRRC)- Støbning af gulv, trapper, vægge og afholdelse af workshop.
2) Donation 6 afsendt d. 09.05.16 på 18.366 kr. til byggeri og tyverisikring mm.
(SRRC)
3) Donation 7 afsendt d. 15.08.16 på 14.050 kr. til projektledelse og administration
4) Donation 8A afsendt d. 02.03.17 på 7.000 kr. til godkendelse af land samt byggeri +
byggeri SRRC
5) Donation 8B afsendt d. 18.03.17 på 21.000 kr. til byggeri af SRRC (gulvbelægning,
lofter i 3 kontorer mm. SRRC)
I perioden april 16 – april 17 har NV i alt støttet projekterne i Zimbabwe med 60.406 kr.
Mange medlemmer og støtter har valgt at give donationer ud over det årlige medlemskab på
100 kr. til Nhakas Venner. Medlemskabet går til administrationsudgifter. Alt ud over går
ubeskåret til donationer.
Der kom ca. 20.000 kr. ind i forbindelse med Bob Dzeres besøg i Danmark i november 16 på
overskud af salg af mad og drikkevarer, entréindtægter mm. Takket være Nhakas Venners,
SuG’s (Seniorer uden Grænser), Peter Tygesens og alle de lokale NV værters indsats – og
arrangementer.
Vi har forsøgt os med fundraising via sociale medier, crowdfunding og via ansøgning til
private virksomheder uden den store effekt.

Donation “In Kind”
Mange virksomheder og private personer har bidraget med udstyr til containeren: Trillebøre,
IT Udstyr, computere mm. Det er meget værdifuldt, da vi har kunnet sende disse ting til
Zimbabwe med containeren.

Community development in Mutasa District, CISU (500.000 kr.):
Launch og styrkelse af samarbejdet med Seniorer Uden Grænser, NAWT, PUTZ og Africa
Ahead og CISU omkring Mutasa Community Development Projektet.
CISU godkendte den fælles ansøgning fra SUG d.15.3.16. På den fælles færdiggørelses rejse til
Zimbabwe i nov. 2015 blev projektbeskrivelsen lavet af NAWT, AA (Africa Ahead), PUTZ, SUG,
samt Nhakas Venner. NAWT er lead i Zimbabwe, Kurt Pedersen fra SUG er lead i Danmark, og
SuG har det formelle administrative og økonomiske ansvar overfor CISU. Kurt lægger et
kæmpe engagement i arbejdet og processen. Nhakas Venner og NAWT er meget
taknemmelige for dette. SUG er lead organisation i forhold til CISU.

Projektperiode er fra 15/3/16 til 15/9/17.
Else Kragholms deltagelse og erfaring som mentor, og som teknisk konsulent er værdifuld.
Else har bidraget meget i processen med udarbejdelse af DIP (Detailled Implementation Plan)
med indikatorer mm., som følger CISUs Logical Framework Approach, som er et nyt step for
NAWT, med masser af udfordringer og erfaringer gjort, dels i Zimbabwe, dels i SUG og i
Nhakas Venner.
Kurt, Hanne (SUG) og Anna fra Nhakas Venner deltog i officiel launch af projektet i maj 2016
med workshops, kapacitets opbygning og med deltagelse af projektledelse og de lokale
deltagere – i alt 130 personer.
Projektet understøtter et stort spring fremad for community-udviklingen i projektområdet.
Der er opnået en vigtig synergieffekt mellem NAWT, SUG og Nhakas Venners arbejde og CISU
støtten til SRRC og udviklingen af 10 haver / landsbyer med de 320 deltagende familier.
Målene er: At styrke civilsamfundet, bekæmpe fattigdom, forbedre livssituationen i 10
landsbyer i Mutasa Distriktet.
•

•

•

Øget produktion af sunde fødevarer og forbedring af ernærings- og
sundhedstilstanden for 320 familier. At styrke den lokale organisering i 10
havegrupper, udbrede viden om, og fremme produktionen af organiske fødevarer,
fremme sundhedstilstanden, øge produktion og salg af fødevarer, samt uddanne 40
lokale facilitatorer.
At Sekwi Rural Ressource Center etableres som uddannelses – og træningscenter
med modelhaver og indkomstgenererende aktiviteter gennem udvikling af centrets
organisatoriske rammer og ledelsesmæssige kompetencer. Centret skal fungere som
lokalt ekspertise center med en pool af ressourcer; et samlingspunkt for rådgivning,
trænings – og udviklingsprogrammer, møder og aktiviteter for lokale komitéer og
grupper.
Kapacitetsopbygning af samarbejdet mellem 3 Zimbabweanske og 2 danske
NGO’er.
Projektet løber over 18 måneder, parallelt med indsatser fra andre donationer og
partnere.
Projektmodellen er tænkt som en model, og kan udgøre et eksempel for andre
områder, i f.eks. Zimbabwe, Malawi eller Zambia.

NAWT’s hovedmål: Styrke fødevare sikkerheden blandt familierne til: ”3 meals a day”. NAWT
har ansvar for ledelse af programmet: Økonomisk, administrativt og indholdsmæssigt ansvar
for gennemførsel af programmet. Og at rapportering til de 5 partnere: SUG, NV og CISU
kvartalsmæssigt.

AA’s: Øge niveauet for sundhed, hygiejne og sanitet. Etablere ”Community Health Clubs” i de
10 landsbyer, hvor projektet er aktivt. Interagere med de lokale sundhedsmyndigheder, som
kan fortsætte udviklingen efter projektets ophør.
PUTZ’s: Indkomst genererende aktiviteter i familierne er øget gennem ”Savings Clubs” (lånespar grupper), IGA’s, produktion af søde kartofler, ”Road Runners” (lokale afrikanske
kyllinger), produktion af orme (”earth worms”) til fjerkræfoder og jordforbedring etc.
SUG’s: Administrativ og økonomisk ledelse af projektet. Afrapportering til CISU. Sikre at CISU
krav bliver mødt, hvilket indebærer kapacitetsudvikling af NAWT i Zimbabwe (ex. Krav til
bogføring og økonomi, kontrakter, revisor krav i både Zimbabwe og DK overholdes,
rapportering til CISU – både ift. DIP og økonomi. Tæt follow up på fremdrift i projektet.
NHAKAS VENNER: Skaffe finansiering til færdiggørelse af SRRC i alt 85.000 kr. Bidrage med
udstyr gennem afsendelse af 20 ” container med møbler, kontorgrej, cykler, computere mm. til
SRRC via Genbrug til Syd. Bidrage til kapacitets opbygning af NAWT and SRRC. Tæt follow up
på fremdriften i projektet.
Nogle hovedpunkter for CISU projektet i perioden:
•
•

•
•
•
•
•
•

Ansøgning godkendt af CISU marts 2016, Officiel start 15.03.16
Officiel Launch af projektet i Zimbabwe Maj 16 med deltagelse af Kurt og Hanne (SUG),
Anna(NV) samt partnerne I Zimbabwe fra NAWT, PUTZ og Africa Ahead.135 folk i
SRRC. 14 dages besøg med aftaler om DIP med partnere.
CISU erfaringsworkshop med deltagelse af Kurt og Anna okt.16 i Danmark
Kommunikation og kvartals modtagelse af aktivitets – rapporter samt økonomiske
statusser.
Midtvejsstatus afholdt i Zimbabwe med deltagelse af Kurt (SUG) og Anna (NV) og de 3
Partnere 11.jan 2017
Projekt status besøg i Zimbabwe af Kurt og Anna planlagt til juni 2017
Projektafslutning 15.9.2017
Stillingtagen til videre steps.

Via CISU støtten er SRRC i 2016 blevet udstyret med solcelle energi, en parabolantenne, en
toiletbygning, med brusere, som forsynes af vand fra Marira Stream projektet, som blev
færdiggjort i 2015 med støtte fra NV.
Rapporter til CISU og rapporter fra NAWT er vedlagt denne beretning – og vil blive uddybet
nærmere med fortælling og billeder.

GTS Genbrug til Syd
Formål: Sende 20 ”container med møbler, cykler, trillebøre, kontorgrej, og udstyr til 130
personer fra DK til SRRC i Zimbabwe.
Sende 10 computere doneret fra Danish Computer Centre (DCC) Tommy Danielsson og ReThink til SRRC. Computerkurser, Internetcafé, udbredelse af info via SRRC. Uddannelse af
børn, unge og voksne.
Sende cykler, symaskiner, værktøj og redskaber – styrkelse af arbejdet, lave syklubber, øge
indtjening.
54.580 DKK blev bevilliget af GTS til fragt. Desuden har GTS senere doneret yderligere godt
11.000 kr. til clearing af sportstøj, samt inspektion + en bøde til Zimra.
Alt container indholdet har en vældig stor brugsværdi, selvom det meste er genbrug. GTS
hedder på engelsk: ”Recycling for Development.”
Vi har lavet et nyhedsbrev, som fortæller nærmere om modtagelsen og betydningen af denne
container, ligesom vi vil vise billeder fra Mutasa Distriktet, som viser modtagelsen samt alle
de aktiviteter, som nu er startet op på projektet.

Udlodningsmidlerne
•

•

•
•

NV søgte i Febr.16: 85.000 kr. fra Udlodningsmidlerne (tidligere Tips- og Lotto midler)
til færdiggørelse af SRRC, Puljen til humanitære, velgørende og andre konkrete
almennyttige formål 2016 – ansøgnings nr. 702656
6.537,74 kr. blev modtaget på kontoen d. 5.01.2017
Der var meget lang ventetid inden aktstykket kom på dagsordenen hos Finansudvalget.
NV har yderligere søgt Udlodningsmidlerne om 51.210 kr. d. 16.2.2017 til
færdiggørelsen af SRRC.
Vi håber på svar inden sommerferien.

Status på projekterne i Zimbabwe
Dette betyder, at vi har styrket byggeriet og etableringen af Sekwi Rural Ressource Centre,
således at centret pr. april 17 – blot mangler glitning af gulve, opbygning af væg, lofter i de 3
kontorer, svumning og pudsning udvendigt, vindueskarme og lidt andet småt. Det betyder
også, at SRRC er blevet gjort parat som samlingssted, undervisningslokaler og kontorer i
Mutasa Distriktet med kapacitet til 130 deltagere.

Nhaka er nu meget kendt i lokalområdet. Ankomsten af containeren har styrket interessen
meget. 130 Unge fra lokalområdet kommer nu regelmæssigt til centret og spiller fodbold –
styret af FIFA dommer, som er en meget aktiv deltager i SRRC.
Meget udvikling er i gang i de 16 haver, som er tilknyttet til NAWT.
Myndighederne bakker projektet op – og har landbrugsministeriet har holdt et større
arrangement i SRRC.

Oplysning og Bob Dzeres besøg i Danmark nov.16. CISU 25.000 kr.
Bob Dzere besøgte Danmark i november 2016. Formålet: styrkelse af foreningen Nhakas
Venner, tæt på menneskers liv i Zimbabwe 36 år efter uafhængigheden, NAWT’s arbejde.
En bevilling fra CISU på 25.000 kr. muliggjorde Bobs besøg i Danmark, så en stor del af
foreningens medlemmer kunne møde ham personligt og få et førstehåndsindtryk fra arbejdet
i Zimbabwe. Kirsten Møldrup var tovholder på projektet. Ole var hoved vært for Bob og rejste
sammen rundt med ham. En gruppe af NV var backing up.
Bob var på besøg i København, flere steder på Sjælland, Ringkøbing, Århusområdet og også
over sundet til Malmø. Han mødte publikum med meget forskellig baggrund. Fra
børnehaveklasser til afgangsklasser, med støvledans og sang som vigtigt indslag. Der var
middagsmøder for foreningens medlemmer var bragt sammen, og der var møder med
erhvervsfolk som f.eks. Rotary. På et af de offentlige møder var der fokus på, hvad der blev
dyrket på projektet og hvordan man kunne udveksle frø med hinanden. På Tranquebar var
det den helt aktuelle og politiske udvikling i Zimbabwe, der var emnet. Bob fortalte sammen
med Peter Tygesen.
Alle besøg var præget af sang, dans og godt humør. Bob er en dynamisk person.
Bob besøgte et skandinavisk havebrug. Han besøgte også Danish Computer Centre (DCC) ved
Tommy Danielsen, som har doneret en masse fantastiske computere til Zimbabwe.
Da vi gjorde besøget op, viste det sig, at Bob har rejst knapt 2000 km og mødt hundredvis af
mennesker, både dem, der er kendt med "Nhakas Venner", og mange nye som fik en god
oplevelse ved møderne.
Oplysningsprojektet er afrapporteret af Kirsten Møldrup til CISU d. 18.01.17
Der er måske lokalt skabt grobund for yderligere interesse og mobilisering omkring støtte til
NAWT’s projekter i Zimbabwe – og en fortsat interaktion. Dette vil bestyrelsen meget gerne
drøfte med medlemmerne.

Donation til filmprojektet ”Mennesker i udvikling”
Genbrug til Syd har givet en tillægsbevilling på 10.000 kr. til et filmprojekt med overskriften
”Mennesker i udvikling”. Anna og Bent har i forbindelse med Zimbabwe besøg i dec-jan17
optaget videointerviews og billeder. En række små filmklip med temaer indenfor
udviklingsarbejde og -problematikker til potentielle partnere og interesserede i projekterne i
Zimbabwe. Film og interviews understreger containerens indhold som udviklingsgenerator,
som er med til at skabe yderligere udvikling og potentiale for lokal befolkningen i området.

Organisatorisk i Danmark
Bestyrelsen består af:
•
•
•
•
•
•
•

Anna Hempel (formand) - modtager genvalg
Bent Koluda (næstformand, webmaster, information og fundraiser) modtager genvalg
Michael Grønborg (kasserer)- modtager genvalg
Kirsten Møldrup (sekretær) – modtager ikke genvalg – stoppet jan.17
Ole Timotej (information og analyse – har overtaget sekretær funktion efter Kirsten pr.
jan.17) – modtager genvalg
Tove Hvelplund (medlemsorganisering) – modtager genvalg
Louise Thorn (Ressourceperson på samarbejdsaftaler, projektledelse og systemer) –
modtager genvalg

Møder
NV har holdt 5 bestyrelsesmøder i perioden. Der er gennemført to beslutningsprocesser via
mail.
Medlemskommunikation
Der er udsendt nyhedsbreve. Hjemmesiden er udbygget og forbedret. Der er produceret små
videoklips til hjemmeside og Facebook.
Det er muligt at betale støtte beløb via Mobilepay og Swipp: via nr. 42 64 40 70
Bestyrelsens arbejde i øvrigt i perioden:
•
•
•
•
•

Aktivt medlemskab af CISU, deltagelse i diverse kurser via CISU.
Aktiv deltagelse i årsmøde med Genbrug til Syd.
Deltagelse i relevante arrangementer og foredrag.
Startet fundraising aktiviteter ud over medlemsbidrag fra diverse fonde og puljer og
dermed øget bidraget til udviklingsprojekterne i Zimbabwe
Styrket og professionaliseret foreningsarbejdet i Danmark, så vi hermed øger vores
synlighed og kan modtage støtte fra CISU, Puljemidlerne, (De tidligere Tips og Lotto
midler), Genbrug til Syd m.fl.

•

•

•

•

•

Styrket samarbejdet mellem bestyrelsen og de medlemmer, som gerne vil bidrage
aktivt til Nhakas Venners arbejde. Styrket samarbejdet med SuG Seniorer Uden
Grænser – dels ifm. Mutasa Community Development Projektet, dels ifm. Bob Dzeres
besøg.
Klunsning og donationer fra Nhakas Venners medlemmer og GTS af møbler,
kontorgrej, cykler, computere, redskaber, symaskiner, mobil telefoner og andet IT – og
kommunikations udstyr, trillebøre, briller og meget andet, som er blevet sendt til
Zimbabwe i container via Donation fra GTS (Genbrug til Syd)
Fastholdt fokus på vand komité i Mutasa Distriktet via Marira Water projektet og
Styrkelse af bæredygtighed omkring drift og vedligeholdelse af vandforsyningen af den
3 km. lange vandledning fra bjergene.
Styrket bæredygtighed for SRRC – således at indkomstgenerende aktiviteter bliver
etableret, værksteder oprettet på baggrund af det udstyr vi har sendt afsted og
doneret, at iværksætter ånden – og ikke ”donor syndrom” kommer til at præge den
videre udvikling af SRRC og at lokalt ejerskab bliver styrket.
Desuden støttet, at byggeriet og formaliseringen af jorden, hvor SRRC og Nhakas
Venners have ligger, bliver godkendt af de lokale myndigheder som del i lokalplanen.

