Likestilling, bærekraft, selvstendighet

Jeg ønsket å gi dem et
tredje valg. Utdannelse.

Eneza Nyaluke (27)
Lærer på Sollerud
barnehage Tanzania,
Ilula Orphan Program (IOP)

I 2003 delte Eneza skjebne med 4
millioner foreldreløse barn som levde i
fattigdom i Tanzania. Hun hadde to valg.
Å tigge og leve av tilfeldige bidrag eller å
bli prostituert. Hun hadde ingen inntekt,
ingen jobb, og ingen slektninger som
kunne ta vare på henne.

Ilula Orphan Program har komiteer i:
Norge, USA, Nederland, Danmark
Sverige, Italia, Tyskland og Luxembourg.

Berit Skaare (73)
Grunnlegger av the Ilula Orphan
Program - IOP

IOPs prestasjoner så langt:

Berit Skaare er norsklærer og idealist. Hun
reiste til Tanzania for å hjelpe til med et
vannprosjekt, men oppdaget at de fattige
jentene hadde det største behovet for
hjelp. Så Berit begynte å organisere og
samle inn penger, for å få de unge jentene
vekk fra gatene, ut av fattigdom og til
skolen.

IOP barnehjem: 74 foreldreløse jenter har kalt det sitt hjem, 2000 barn har fått sponset
skolegang, 530 barn bor i lokale fosterhjem, 614 småbarn har fått utdanning fra Kid’s
Corner Preschool, 210 gutter og jenter har blitt utdannet på The Lord’s Hill Secondary
School, 115 barn har fått utdannelse fra Sollerud barnehage Tanzania, 540 barn vil bli
utdannet på Primary School of Sunflower (åpnes delvis i 2018), 36.700 personer har blitt
testet for HIV, 6737 utsatte barn har blitt hjulpet gjennom programmer for økonomisk
selvstendighet, 63 000 personer har mottatt informasjon om ernæring, 95 jobber har blitt
opprettet av IOP for lokalfellesskapet: Matbutikk, kafé, kontorer, snekkerbutikk,
skobutikk, sveisebutikk, belegningsmaskin (murstein og veggelementer), kyllinghus
(450 egg per dag), kyr og geiter.

Å skape økonomisk uavhengighet

Hvorfor bygge en gård

Berit Skaare har blitt 73 år, og har startet på sitt nye prosjekt, å bygge den afrikanske
gården. Berits mål er å sikre en fremtid for de menneskene hun elsker, og å gjøre det på
en bærekraftig måte.

IOP tar tak i regionale problemer som arbeidsledighet, fattigdom, lav kunnskap
om jordbruk, underernæring, lav avkastning på avlinger, sosial ekskludering, som
f.eks. unge enslige mødre og barn uten familie, som må ta vare på seg selv. Gården
er både en kommersiell gård og en arena for å øke kunnskap blant unge enslige
mødre, lokale bønder og studenter, barn fra Sunflower / Sollerud og andre skoler i
distriktet. Ved bruk av fornybar energi vil gården også bidra til å redusere
avskoging (kull og ved).

The Farm for the Future (2500 mål)
Melk og kjøtt

Avlinger

Fornybar energi og vann

30 melkekyr

Mais

Solenergi

(25 liter per dag)
50 geiter
50 andre dyr

Bønner
Soyabønner
Solsikker

(10 KW)
Vindenergi
Biogass

Søtpoteter

Brønn

(testavling)

Våre samarabeidspartnere:
Sokoine University of Agriculture (SUA)
in Morogoro
SAGCOT (Southern agricultural growth
corridor of Tanzania)
NMBU (Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet)
Yara International ASA
Det kongelige selskap for Norges Vel

I samarbeid med:
Kirkens Nødhjelp
(VICOBA and IOP Integrated
Community Empowerment Project)
YWCA/YMCA Y-Global (Young Mother
Empowerment Centre and Education)

“Jeg liker dette prosjektet. Det er veldig
viktig for regionen. Jeg vil sørge for at vi
blir gode ambassadører for prosjektet
Farm for the Future”.
Hon. Amina J. Masenza
Regionskommissær - Iringa
Den forente republikken Tanzania
Valget av avlinger er basert på foreløpige studier i regionen,
for å sikre maksimal effektivitet og fortjeneste.
Gården vil være en økonomisk levedyktig kommersiell gård, som selger
og produserer for markedet.

Eierskap og organisasjon

Forretningsplan

IOP (51%)
Investorer
Lokale bønder
Unge enslige mødre
Norges Vel

SWOT analyse (Styrker, Svakheter,
Muligheter og Trusler)
Inntektsgenererende virksomhet
Avlingene
Produksjon av fornybar energi
Gårdens infrastruktur
Prosjektgjennomføring og tilsyn

Fremdriftsplan
Miljøevaluering
CSR (Samfunnsansvar)
Risikoanalyse
Menneskelige ressurser
Økonomisk analyse

Netto kontantstrøm USD

Styret
Farm for the Future

Gårdsbestyrer
Farm for the Future
IRR (Intern avkastning)
NPV (Nåverdi)

Avdeling for
utdannelse

Avdeling for
avlinger

Avdeling for
buskap

Avdeling for
maskinpark og
vedlikehold

Eierskapet på gården vil deles mellom aksjonærene både
internasjonalt og lokalt. Norges Vels aksjer vil over tid bli overført
til lokale interesser. De lokale eierskapene vil være en kombinasjon av
naturalytelser og kapital. IOP har kjøpt og eier eiendommen.
Vi ønsker å skape en lederkultur.

Avdeling for
salg og
markedsføring

Totale innsamlede midler:
Bygninger 7 MNOK + Maskiner og utstyr 1,5 MNOK,

8,5 MNOK ( USD 1,0 million)

Nødvendig startkapital første år, før inntekt,
inkludert renovasjoner:

4,5 MNOK (USD 0,5 million)

Sum innsamlede midler:

13,0 MNOK (USD 1,5 million)

Hvorfor engasjere seg?
Skape jobber og øke likestilling
Styrke unge enslige mødre
Forbedre landbrukskunnskap blant lokale
bønder og ungdom
En mulighet til å delta i den lokale
utviklingen av Ilula
Få avkastning på din investering etter 4 år
Kontaktinformasjon:
Farm for the Future Ltd
Webside: www.farmforfuture.co.tz
Epost: post@farmforfuture.co.tz
Farm for the Future - IOP Tanzania:
Account number: 62810002244
Branch Code: 628
Branch: Ilula
Bank Name: NMB BANL PLC
Swift code: NMIBTZTZ

Ilula
Iringa

Bankkonto Norge:
Kontonummer: 1503 99 67127
Bic: DNBANOKKXXX
Iban: NO7515039967127
Eller Vipps:
Gå til betal i Vipps app på mobil, og søk Farm for the Future 502519
Ønsker du å engasjere deg, og trenger forretningsplanen
eller en presentasjon av FFF, vennligst kontakt:
Osmund Ueland, prosjektleder
Epost: osmund.ueland@lederfokus.no
Telefon: +47 41 65 60 01

Dar es Salaam

