MELD DEG SOM SKOLEFADDER FOR
NAMIBIAFORENINGEN!
Blir du blant de hundre første kan du
få en tur til et av våre skoleprosjekter
i Namibia og Angola.
lærerne som brukes i området er studenter som går
igjennom et lærerutdanningsprogram og som finansieres
av oss. Poenget er at Sanfolket må få utdannet mer
av sine egne slik at de blir
bedre rustet til å takle den
moderne verden. Med vårt
program håper vi å nå 500
elever enten via landsbyskolene og via de vanlige skolene.

Namibiaforeningen har sitt
hovedsete i Elverum og har
prosjekter i Namibia og
Angola og er rettet mot
utdanning for marginaliserte
grupper.

Følgende prosjekter
skal være med i den nye
skolefadderordningen:
• Tradisjonsfag i skolen i
hele Namibia
• Utdanning for San i nord-øst Namibia
• Oppfølging av Himba barn og ungdom i nord-vest Namibia
• Nytt skoleprosjekt for urfolk i sør-vest Angola

Oppfølging av Himba barn og ungdom

Nå har du sjansen til å bli skolefadder for Namibiaforeningen og følge
prosjekt-ene våre med informasjon direkte fra felten I Namibia og
Angola sendt hjem til deg. Du kan få mulighet til å besøke et prosjekt
du vil se og du kan korrespondere direkte med et av prosjektene hvis
interessert. Dersom du tegner deg blant de hundre første kan du bli
trukket ut til å få besøke et av våre prosjekter. Les om prosjektene våre
og tegn deg opp:

Tradisjonsfag i skolen
(Namibisk SFO)
Tradisjonsfag i skolen startet
i 2004 og vi er nå involvert
i seks regioner. 1000 elever
er registrerte der hensikten
er å få lære om tradisjonell
håndverk og kultur. Kunnskapen blir overført fra frivillige
foreldrelærere og i dag er
det til sammen 300 foreldre
involvert. Vårt mål er å få med 4000 elever i de neste årene og over hele
landet. Prosjektet brukes mest som ettermiddagsaktivitet, men noen tar
det i bruk også i vanlig timer.

Utdanning for San i Kalahari
Siden 2004 har vi drevet landsbyskoler for barn i klasse 1-3 i området
Tsumkwe, nord-øst Namibia. 160 barn går årlig på disse skolene. I de
neste årene vil vi utvikle også oppfølgingsprogrammer for klasse 4-7,
spesielt for de barna som er blitt overført fra landsbyskolene til hovedskolen i Tsumkwe. Barna får undervisning på sitt morsmål og mange av

Nå har din bedrift sjansen til å bli
bedriftsfadder for Namibiaforeningen
og vise samfunnsengasjement.
Kontakt oss for samtaler.
post@namibiaforeningen.no
og/eller 934 85 815
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Namibiaforeningen og regionkontoret for utdanning i Kunene bygget opp
de mobile skoler for Himba, Zemba, Tjimba og Tva folket, som er seminomader. Fra 2008 har vi støttet oppbygging av en organisasjon HIPO
som skal være en interesse organisasjon for de samme semi-nomadene.
De driver også informa-sjonskampanjer og opplysningsarbeid for å få
flere barn inn i skolene. De
støtter også opp til 15 barn
hvert år for at de skal kunne
ta videregående. I 2012
støttes også ungdom vil ta
steget lenger i utdanningen.
HIPO har 3000 medlemmer og de håper at den nye
skolefadderordningen kan få
flere igjennom videregående
og universitetene.

Utdanning for urfolk i Angola
I 2012 har vi startet opp et nytt skoleprosjekt i sør-vest Angola og
myndighetene vil at vi skal starte opp flere mobile skoler for urfolk. I
løpet av de neste år vil vi ha
opp 11 skoler og 550 barn i
klasse 1-4 vil da ha tilgang
på undervisning, noe som de
ellers ikke ville ha fått. Tre
skoler er allerede satt opp,
men vi trenger ditt bidrag til
å klare å få satt opp alle.

Lokalt engasjement
hjelper!

DATA
Navn:
Adresse:

Individuell NOK 200,- pr. mnd.
Vi sender deg avtalegiroskjema for utfylling.
Familie NOK 400,- pr. mnd.
Bedrift/institusjon NOK 500,- pr. mnd. Sendes til: Namibiaforeningen, P. Boks 369,
2403 Elverum eller post@namibiaforeningen.no
Skoleklasse NOK 500,- pr. mnd.
Spørsmål kan stilles til: post@namibiaforeningen.no og/eller 934 85 815.

