Prosjekt skulebygg i Arba Minch, Etiopia
Utfordring i Etiopia: Regjeringa ynskjer at innbyggjarane skal få utdanning. Dette resulterer i at
mange skrivats inn på skulene, men kvaliteten på undervisninga er dårleg, og det er tradisjonelt store
klasser (opptil 100 elever) og stor mangel på lærebøker.
Vårt prosjekt er finansiering av
-

Skulebygg for 800 elevar, 1 til 10 klasse
Inventar, utstyr, spesialromsinnreiing, bibliotek og administrasjonsareal

Vi vil også vere med i prosessen rundt kvalitetssikring av lærerstab, drift, økonomi og innkjøp
Kven er vi: Engasjerte lærere knytta til misjonsarbeid og andre innbyggere i Sykkylven.
Prosjektgjennomføring:
Prosjektleiing vert utført av ei prosjektgruppe oppnemnd i samarbeid med EECMY (Den lutherske
kyrkja i Etiopia). Prosjektgruppa består av fem personar + 1 ingeniør med 30 års erfaring frå privat
skulebygging og skuledrift i Etiopia. Prosjektgruppa sine medlemmar er kjenningar av oss og
samarbeider med oss i Norge for gjennomføring. Alle innsamla prosjektmidlarblir sett inn på eigen
konto, og vil bli revidert av oss i Norge for å sikre mot korrupsjon.
Total prosjektramme er ca 1.6” NOK. Rask gjennomføring av prosjektet sikrar at økonomien blir
lettare å følgje opp. Det er utarbeidd detaljert budsjett for investeringar og drift.
Vi startar bygging i januar 2010 på ei tomt vi har fått tilgang til. Målsettinga vår er at bygget skal vere
ferdig i løpet 2011. Byggeprosjektet vil bli dokumentert via eiga internettside. Vi vil også gi direkte
tilbakemelding til dykk som ynskjer å gi
stønad til dette prosjektet. Fleire
opplysningar kan giast ved behov.
Dersom det er ynskje om logo eller anna
informasjon på internettsida vår, kan du ta
kontakt med en av initiativtakarane
nedenfor.
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