
  

Årsberetning for 2012 

for 

Foreningen ”The Ethiopia Fund” 

  

  

Foreningen ”The Ethiopia Fund” ble stiftet 3. januar 2012. Foreningens formål er å 
skaffe midler som skal hjelpe kvinner i Etiopia i forbindelse med svangerskap, fødsel 
og spesielt innenfor fistel problematikk. I tillegg støtte til utdanning på disse 
områdene. 

Fødselsfistler oppstår fordi kvinnen ikke får tilgang til fødselshjelp når komplikasjoner 
oppstår i fødselsforløpet og resulterer i kronisk lekkasje av urin og kanskje også 
avføring. 

Foreningen har forretningsadresse i Bergen.  

Foreningen har i 2012 samarbeidet med Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) og 
Hamlin Fistula Ethiopia (HFE). 

The Etiopia Fund´s støtte for dette året har hovedsakelig gått til fistel avdelingen ved 
Arba Minch hospital.  

Her har vi drevet: 

Oppsøkende virksomhet  

Informasjon 

Skyss til sykehuset 

Operasjonen/ene  

Etterbehandling og fysioterapi 

Nye klær 

Reisen hjem igjen 

The Ethiopia Fund har oppgradert en Toyota Landcruiser til kjørbar stand som er blitt 
brukt til oppsøkende virksomhet og til transport av fistel kvinner til fistel avdelingen på 
sykehuset i Yirgalem.  

I Juni 2012 ble fistel avdelingen i Arba Minch nedlagt i mangel av kirurg. 



Kvinnene ble da frem til 31/12/12 overført til Yirgalem for operasjon. 
 
Desember 2012 ble samarbeidet med NLM avsluttet.  
 
Desta Mender er et opplæringsted for fistelkvinner (ca 10%) som har for kompliserte 
fødselsskader til at de kan bli helbredet. Disse ender opp med utlagt blære/evt også 
tarm og får komme til Desta Mender (Village of Joy) hvor de får opptrening i forskjellig 
virksomhet slik at de kan integreres tilbake til samfunnet. 
The Ethiopia fund´s bidrag har dette året gått til oppgradering av kylling farmen som  
har økt fra null til 400 og produserer over 300 egg per dag. Overskuddet selges med 
inntjening. 
Støtten har også dekket inseminasjon av kuer. De har nå fått 4 nye kalver og tre kuer 
er drektige. Disse produserer nok melk til å dekke hele fistel hospitalet i Addis samt 
Desta Mender.  
 
 
Plan for 2013 
The Ethiopia Fund har fra 1/1/13 vedtatt å støtte en ny fistelavdeling i Asella drevet 
av WAHA (Woman And Health Alliance International) Dette er en organisasjon som 
driver prosjekter for kvinnehelse i mange av verdens fattigste land. I Etiopia driver de 
fistel avdelinger ved tre sykehus under ledelse av fistel kirurgene Dr Mulu Muleta og 
Dr. Ambaye. I tillegg utdanner de gynekologer i fistel kirurgi og har i den forbindelse 
et nært samarbeid med Haukeland Universitetssykehus. 
 
Egg-og melkeproduksjonen på Desta Mender går med overskudd så for 2013 har vi 
foreslått å gi støtte til en start pakke for kvinnene når de er klar til å dra derfra. f.eks 
noen høns slik at de kan begynne sin egen egg produksjon. 
 
For å være med i kampen om forebyggelse av fistler har The Ethiopia Fund vedtatt 
fra september 2013 å støtte en 4 årig utdanning av 2 jordmor studenter ved The 
Hamlin College of Midwives I Addis Abeba. 
 
Styret planlegger ny tur til Etiopia for jan/febr 2014 da vi ser viktigheten av å følge 
opp prosjektene vi støtter. 
 
 
The Ethiopia Fund har hatt 4 styremøter i 2012 og endringen som har blitt vedtatt 
dette året er å avslutte samarbeidet med NLM og starte nytt samarbeid med WAHA 
,samt utdanning av jordmødre.  
 
4 av styremedlemmene reiste til Etiopia både februar 2012 og 2013. 
 
Daglig leder hadde presentasjon for prosjektet for Zonta på Hotel Norge 19 mars 
2012 og stand for prosjektet på Den Nordiske Gynekolog Konferansen I Grieghallen 
juni 2012.  
 
 
.  



Innsamlede midler utgjorde i 2012 kr. 992.001,-. Dette inkluderer kr. Kr. 358.652,- 
som var innsamlet til samme formål pr. utgangen av 2011. Av de største gavene i 
2012 kan nevnes kr. 300.000,- fra Grieg Foundation, kr. 17.088,- fra Den norske 
Jordmorforening DNJ (julelotteri) og Kr.17.088 fra IT-bedriften Miles. Kr. 5.000 fra 
Kvinnegruppen Zonta. Videre har flere I 2011/2012 ønsket seg donasjoner til The 
Ethiopia Fund i stede for gaver til sine 50-årsdags dager. I 2012 inkluderer dette også 
et bryllup. Prosjektet har også mange faste givere hvor Sigdal kjøkken er blandt de 
største. De gir også inntil Kr 10.000 i fri regnskapsføring til prosjektet hvert år.  

Det er i 2012 overført kr. 203.653,- til formålet. Kr 150.000 til NLM og Euro 7.000 til 
Desta Mender gjennom Hamlin Fistula Ethiopia. 

Dette er i henhold til søknad og i henhold til det mottaksapparatet er i stand til å 
håndtere. Resterende innsamlede midler overføres til bruk i kommende år.  

  

Foreningen driver uten kostnader, idet alt arbeid i Norge utføres på dugnadsbasis. 
Dette gjelder både administrativt arbeid og arbeidet med innsamling av midler. I 
tillegg har styret påtatt seg å dekke eventuelle kostnader av private midler. 
Bakgrunnen for dette er både av idealistisk karakter, samt av ønske om at alle 
innsamlede midler uavkortet skal gå til formålet.  

Etter styrets mening gir det fremlagte resultatregnskap og balanse en rettvis oversikt 
over virksomhetens resultat og stilling. 

  

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet er satt opp under denne 
forutsetning. 

  

Foreningen har ingen ansatte. Styret består av 3 kvinner og 2 menn. 

  

Foreningen driver ikke virksomhet som medfører forurensning av det ytre miljø. 

  

Daglig leder 

 

  

Bergen, 20 juni  2013 

 


