
 
 

Regnskapsoversikt 2018 
 

BALANSE       IB UB ENDRING 

              

AKTIVA             

    BANK   168 278,45 153 667,90 -14 610,55 

    KASSE   0,00 0,00 0,00 

SUM AKTIVA       168 278,45 153 667,90 -14 610,55 

              

              

PASIVA   EGENKAPITAL 168 278,45 153 667,90 -14 610,55 

              

              

RESULTAT             

              

INTEKTER             

  BIDRAG       403 553,86   

  RENTEINNTEKT       0,00   

  Mellomregning       0,00   

              

  

TOTAL 
INNTEKT       403 553,86   

              

KOSTNADER             

  PROSJEKTENE I BURUNDI   407 429,77   

  TELEFONUTGIFTER     7 177,33   

  REISEKOSTNADER     0,00   

  PORTO-REKVISITA     0,00   

  Gebyr-renterkostnad     1 057,31   

  Mellomregning     2 500,00   

              

  TOTAL KOSTNADER     418 164,41   

              

DRIFTSRESULTAT       -14 610,55   

Reksteren, 8. mars 2019 Kåre Torbjørnsen 

 

  
 

Rapport 2018 
Barnehjemet Gitega  
 

Det meste av arbeidet vårt skjer i barnehjemmet i Gitega hvor vi har  
30 barn vi passer på. 4 barn er i barnehage, 16 er i grunnskolen  
og 10 er i videregående skole. I barnehjemmet bor også 5 ansatte. 
 

1. Mat 
Barna spiser ganske bra etter vanlig burundisk standard. Innimellom  
blir det mer fest med kjøtt og andre ønske. Ellers får de masse  
proteiner gjennom bønner. 
 

2. Helse 
Barna har mange ganger blitt plaget av malaria og tyfoid særlig 
ett av barna, Regis. Han er bra nå, men har vært alvorlig syk av nyresvikt pga 
medisiner m.a. Han måtte være på sykehus i Bujumbura. Han bor nå i 
fosterhjem i Bujubura. 
 

3. Skolen 
Alle går på skole. De får om nødvendig leksehjelp om kveldene av de  
ansatte.  De fleste klarer seg godt, men 3 av dem måte gå opp igjen   
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en klasse (Slik er systemet i Burundi med «eksamen» hvert år for å gå  
videre): 
Cedrik på grunn mye sykdom. Cyntia og Bertand sliter med skolen. 
Irakoze er ungdom, og hadde ikke lyste å fortsette å ta opp igjen ett år til i 
grunnskolen. Han får nå kjøreopplæring med tanke på at han kan bli sjøfør. 
 

Diplomer/vitnemål: 
Chancelline er ferdig med videregående. Venter å begynner på universitet i 
April. 
Dismas fikk vitnemål for hotellfagutdanning. 

 

4. Klær 
Vi fikk en del klær fra Norbert, et av våre 
tidligere barn. Han har nå blitt anerkjent 
sanger med store konserter, konserter for 
Guds rike. Han oppfordret publikum en gang å 
ta med klær for å hjelpe barna i MHF (bilde) 
Ellers har MFH kjøpt klær, sko, gensere og 
sengetøy etter behov.  
(Pga uroligheter o.l. har vi ikke reist fra Norge 
og hatt med sengetøy, klær og sko med mere 

de siste 5 årene). 
 

5. Hjem 
Det var planen å pusse opp med litt maling i barnehjemmet 2018,  
men om mulig kan vi gjøre det i år.  
Ellers er det stadig problemer med toalettene som fortsatt lett går tette når 35 
personer har få toaletter. 
Vi har fått en melding om at eierne av huset vil selge eiendommen sin. Da må vi 
flytte ut. Vi vil ikke kjøpe dette huset. 
Vi ønsker nå å leie ett stort nok hus eller kanskje 3 mindre hus med ca 10 barn i 
hvert.  
 

Tomten i Bujumbura 
 

Alternativet vi jobber med, er ved Guds nåde å selge en del av tomten vår i 
Bujumbura for å få egenkapital til bygging av barnehjem på resten av tomten. 
Med en egenkapital, er det ikke så vanskelig å få banklån i Burundi til 
restfinansieringen. Reell tomtestørrelse er på 2,3 dekar i et attraktivt område. 

Dagsenter i Buterere 
60 barn får middag alle hverdager i 2 
puljer. De gjør det veldig bra på 
skolen. Ene puljen går på 
ettermiddagsskole og får middag før 
skolen. De andre med 
formiddagsundervisning får middagen 
etter skoletid. Vi støtter også 
skolegangen med uniformer, 
skolepenger og bøker for disse barna.  
 

 Enslige foreldre i Bururi. 

Vi hjelper 34 enslige 
foreldre. Vi støtter 32 i 
Bururi og 2 i  Bujumbura. 
De kjemper med liv og 
helse på grunn av 

HIV/AIDS og fattigdom. 
(En døde på grunn av 
AIDS i 2018).  Vår støtte 

går hovedsakelig til medisin for sykdommen og skolegang for barna deres. 
 

Litt Ekstra info 
Vi har også støttet noen av ungdommene våre i 2018 med  penger for å starte 
eller komme videre med sine prosjekter/»bedrifter». 
 

Økonomi / penger 
Regnskapsoversikten på baksiden viser at vi har kommet i mål i år også. 
Basaren i september kom akkurat da kontoen var nesten tom. Også i 2018 
er vi veldig takknemlig for et betydelig beløp fra en bedrift ved slutten av 
året. Dette gir oss litt spillerom også ved planer om nybygg. 
 

Vi vil med dette bringe en hertelig takk for ditt bidrag! 


