Årsberetning for 2013
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 2013 samarbeidet med Women and Health Alliance
International(WAHA) og Hamlin Fistula Ethiopia (HFE).
The Etiopia Fund´s støtte for dette året har hovedsakelig gått til fistel avdelingen ved
Asella hospital som vi støtter gjennom WAHA. Det 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 der Dr. Muleta tok sin PHD I
Bergen i jan 2010 og er Internasjonal konsulent for KK´s Nasjonale
Behandlingsenter for Gynekologiske Fistler hvor hun bl.a har ansvar i opplæring av
fistelkirurgi.
Her har vi drevet:
Forebyggende arbeid
Oppsøkende virksomhet
Informasjon om tilgjengelig gratis behandling
Skyss til sykehuset
Støtte til 75 Operasjoner

Etterbehandling og fysioterapi
Opplæring i fistel kirurgi
Psykologisk hjelp
Microstipend
Nye klær
Reisen hjem igjen
I tillegg har vi gitt støtte til totalrenovering av hele avdelingen som var i veldig dårlig
stand. Alt det eletriske ble skiftet, nytt tak, nye fliselagte gulv og vegger, nye dusjer,
toalett og vaske fasiliteter, senger, madrasser, sengetøy, gardiner og sengetepper.
Nattkjoler og sko, kles vaskemaskin. Opparbeidelse av en hage med nytt gjerde
blomster og benker slik at kvinnene, som er uønsket andre steder ,har et sted å
oppholde seg på sykehusområdet.
The Ethiopia Fund legger særdeles vekt på forebyggende arbeid og i det henseende
startet vi i sept 2013 å gi støtte til utdannelse av 2 jordmødre (Kidan og Neima) på
The Hamlin Midwifery College i Addis Ababa. Studentene blir plukket fra landsbyer i
utkantstørkene og får her en fireårig bachelor utdannelse på nivå med Norge. Etter
endt utdannelse blir de sendt tilbake til sin landsby hvor de må arbeide 4 nye år før
de får utlevert sine jordmor papirer. Dette fordi de skal gi tilbake til sitt folk for den
gratis utdannelsen de har fått samtidig som en håper jordmoren, etter så mange år,
vil bli værende i landsbyen og fortsette det viktige arbeidet hun har påbegynt.
Desta Mender (Village of Joy) er et opplæringsted for fistelkvinner (ca 10%) som har
for kompliserte fødselsskader til at de kan bli helbredet. Disse ender ofte opp med
utlagt blære/evt også tarm eller må lære å leve med sine fistler. Her får de opptrening
i forskjellig virksomhet som jordbruk, business etc slik at de kan integreres tilbake til
samfunnet etter ca 3 mnd opphold.
The Ethiopia fund´s bidrag til Desta Mender dette året har gått til
oppgradering/utvidelse av Birtat Café. Den blir drevet av en av fistel kvinnene som
også lider av polio. Hun er en rollemodell for fistelkvinner nå og for fremtiden slik at
de trenes opp i å drive sin egen virksomhet.

Plan for 2014
The Ethiopia Fund vil fortsette det gode samarbeidet med WAHA og støtte
fistelavdeling i Asella ,men planen for 2014 er å gi full støtte til alle 150 operasjonene
som utføres på avdelingen årlig. Vi har også planer om å bygge fler utbygg til
fistelavdelingen da det trengs et nytt undersøkelses rom samt recovery rom. Vi har
også planer om å støtte bygging av en rampe fra operasjonsstuen ned til
fistelavdelingen samt nytt anestesiutstyr til operasjonsalen samt vedlikehold.

Vi ønsker å legge ekstra fokus på forebyggelse av fistler for 2014 og har planer om å
støtte de fattigste jordmorstudentene på universitetet I Asella slik at de ikke står i fare
for å måtte avslutte det viktige studiet av økonomiske grunner.
Vi ønsker også å støtte to jordmor studenter til ved The Hamlin College of Midwives i
Addis Abeba. Vårt mål er å kunne gi støtte til 2 nye studenter hvert år fremover.
Da der finnes 3 millioner mennesker i Asella og veldig dårlig infrastruktur ,er det
vanskelig å frakte kvinner med komplikasjoner i fødselen frem til sykehuset. Av
denne grunn ønsker vi å kunne finansiere kjøp av 5 ambulanse motorsykler som
lettere kan ta seg frem i terrenget slik at kvinnen kan ha mulighet til å få hjelp i tide og
unngå fosterdød og de alvorlige fødselsskadene.
Desta Mender vil vi støtte med det de måtte ha ønske og bruk for 2014.
Styret planlegger ny tur til Etiopia for februar 2014 da vi ser viktigheten av å følge opp
prosjektene vi støtter og fortsette det nære og gode forholdet vi har til våre
samarbeidspartnere.

The Ethiopia Fund har hatt 4 styremøter i 2013 og ingen endringer har blitt vedtatt
dette året annet enn at vi skal forsøke å skaffe tilveie mer støtte fra forskjellige fund i
Bergen for 2014.
4 av styremedlemmene reiste for egen regning til Etiopia både februar 2012 og 2013.
Daglig leder hadde stand for proskjektet på DNJ sin Nordiske Jordmorkongress i
Oslo juni 2013
.
Innsamlede midler utgjorde i 2013 Kr 363.200. Av de største gavene i 2013 kan
nevnes kr 300.000 fra Grieg Foundation. Kr 5000 fra kvinnegruppen Zonta . De
restrerende 58.200 er blitt gitt av faste månedlige givere og gjennom donasjon for
CDér spilt inn til formål for prosjektet. Øvrige gaver består av fri regnskapsføring ved
Sigdal kjøkken og fri revisjon. Renteinntekter er kr. 17.391,82.
Det er i 2013 overført kr. 390 997,69,- til formålet. 328 612,88 til WAHA, Asella
Fistula avdeling, 47 656,81 til The Hamlin Midwifery College og 14 728,00 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 3 menn.

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

Daglig leder

Bergen, 20 juni 2014

