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JOIN good forces

JOIN good forces (JOIN) er en kristen bistandsorganisasjon som 
arbeider for å lindre nød hos menn, kvinner og barn som lever 
under forhold preget av fattigdom, undertrykking og usikkherhet. 
JOIN arbeider sammen med mennesker, kirker, organisasjoner og 
myndigheter for å lindre nød og skape fred og utvikling blant de 
mest sårbare. Våre prosjekter gjennomføres via våre lokale partnere 
som har integritet, erfaring, kunnskap og forpliktelser til å 
gjennoppbygge landet. Engasjementet til våre samarbeidspartnere og 
de   lokale nettverkene gjør det mulig for JOIN å arbeide i områder 
som er vanskelig tilgjengelig slik at vi kan nå ut til mennesker som er 
avskåret fra hjelp utenfra på grunn av krig og uro.

Kom til meg, alle dere som 
strever og bærer tunge byrder, 
og jeg vil gi dere hvile.”
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Felles for alle besøk til de ulike områdene JOIN arbeider, er at 
takknemligheten lyser mot oss. Det er kvinner som har opplevd 
voldtekter i DR Kongo og som får samtalehjelp til å bearbeide 
dette og samtidig medisinsk hjelp på sykehuset Kyeshero vi bygde 
i Goma. Eller det er mødre i Maniema i DR Kongo som deltar i 
solidaritetsgrupper og gjennom dette har fått tilstrekkelig inntekt til 
å kunne føde trygt på en klinikk i stedet for under svært enkle kår 
hjemme.  Det kan også være takknemlige menn som har deltatt på 
”Fatherhood”-kurs – et kurs over en 12 dagers tid for å lære mer 
om hvordan de skal være bedre menn, slik at de unngår å bruke 
vold. Vi møter takknemlige unge jenter i Kuron i Sør-Sudan som 
får hjelp og støtte når foreldrene gifter dem bort til eldre menn alt 
for tidlig, det samme er jentene og guttene i Kenya som har fått en 
bedre skolehverdag uten slag og disiplinærstraff fra lærerne sine. De 
er takknemlige fordi mindre slag på skolen også gir bedre deltakelse 
på skolen og bedre karakterer. 

Vi i JOIN kan se tilbake på to spennende år. I Goma i DR Kongo 
har vi brukt tiden til å arbeide for at Kyeshero Hospital skal 
kunne greie seg uten økonomisk bistand utenfra.  Vi har fortsatt 
med å utstyre laboratoriet på sykehuset og opprettet blodbank, 
til beste for pasientene, men også slik at andre sykehus kjøper 
laboratorietjenester fra Kyeshero. Det gir en god inntekt. Vi gleder 
oss over at avdelingen som har enerom, og hvor pasientene må 
betale godt for fordelen med enerom, er godt besøkt og gir et 
viktig bidrag til den øvrige driften. Goma har en stor gruppe 
innbyggere som har god økonomi. På slutten av året ble også 
utstyr for å produsere oksygen til pasienter klart, et annet av 
inntektstiltakene som skal sikre nødvendig inntekt for Kyeshero.

Dessverre må vi konstatere at det fortsatt er mange kvinner som 
trenger vår hjelp og bistand etter en voldtekt i DR Kongo. Gledelig 
er det dog at vi ser en viss reduksjon av antall nye tilfeller mot 
slutten av 2014. Vi håper at denne trenden vil vare ved også i årene 
som kommer.

Vi i JOIN ønsker å bringe takknemligheten videre til alle dere som 
har støttet arbeidet vårt i disse årene som nå ligger bak.  
 
Vi er takknemlig for samarbeidet med Norad, som også i året som 
ligger bak oss har gjennomført en organisasjonsmessig vurdering av 
både JOIN og vår samarbeidspartner Hope in Action i DR Kongo. 
Dette danner grunnlag for en fornyet tillit og avtale med Norad for 

de neste tre årene. Vi har også hatt gleden av å samarbeide med 
den norske ambassaden i Juba som støtter vårt arbeid i Kuron i 
Sør- Sudan.

Vi er takknemlige overfor de ansatte på Modum Bad som gjennom 
sitt prosjekt ”Fra skam til verdighet” støtter arbeidet for kvinner 
og barn i DR Kongo. JOIN har også et faglig samarbeid med Modum 
Bad, ved at eksperter fra Modum kurser de lokale medarbeiderne 
som tar imot og samtaler med kvinnene som har vært utsatt for 
voldtekt.

Vi er også takknemlige overfor Høvåg Menighet som i flere år har 
hatt JOINs arbeid for barn i DR Kongo som sitt misjonsprosjekt. 
Flere andre menigheter, blant annet Kraftverket Menighet i Oslo, 
har også bidratt med kollekt og ofringer til vårt arbeid. I Bergen 
arrangeres hvert år Hjellvik triathlon der spreke deltakere bidrar til 
JOINs arbeid i DR Kongo. 

I Grimstad har ”Jenter i alle aldre” samlet inn betydelige beløp 
til sårbare kvinner i DR Kongo også i de to siste årene. Kvinner 
som ikke får lov til å returnere til sine familier har fått egne hus 
og en liten jordflekk, og nå er også ”Grimstad Park” snart ferdig 
på Kyeshero Hospital, en park for rekreasjon og til å samle krefter 
etter medisinsk behandling. Her skapes takknemlighet.

Vi har også hatt gleden av å starte et samarbeid både med Stiftelsen 
Sana, Lindas Minnefond og Kvadraturen Skolesenter som alle på sin 
måte er aktive bidragsytere til et viktig arbeid for sårbare barn ved 
Aro-senteret i Kenya.

Til slutt ønsker vi å bringe takknemligheten som vi møter videre 
til de mange enkeltgiverne som trofast støtter vårt arbeid. Vi er 
imponert og takknemlige over det engasjementet som den enkelte 
viser. 

Takk til alle som forener gode krefter.

Tore Gullaksen

Daglig leder

Takknemligheten lyser mot oss!
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JOINs arbeid i perioden 2013 – 2014

PROSJEKT/LAND OVERFØRT ÅR RESULTAT GIVER

DR Kongo

Hjelp til ofre for 
krigsvoldtekter

5,8 mill 2013

• 5518 behandlet på mottakssentrene og på Kyeshero og Beni sykehus 
• 151 graviditeter etter voldtekt - disse har fått hjelp og oppfølging 
• 7279 kvinner har mottatt opplæring i praktisk arbeid og jordbruks-
   opplæring 
• 531 registrerte meklinger for å få tilbakeført kvinnene til familien  
  63% lykkes slik at kvinnene kan reise hjem 
• 301 saker til behandling i rettsystemet 
• 79 dommer avsagt
Fortsetter

Norad

5,56 mill 2014

Bygging av hus til  
utstøtte kvinner samt 
kjøkken og park på 
Kyeshero Hospital

119 000 2013
Kjøp av land, bygging av hus, startpakker med frø, kjøkkenutstyr, redskaper 
og litt møbler. 15 hus er bygd.  Fortsetter. 
Bygging av kjøkken og park for pasientene på Kyeshero Hospital

Norad/  
Privat  
finansiering66 000 2014

Fredsbyggende arbeid 
gjennom 
“Fatherhood”-kurs

3,4 mill 2013

Totalt 1800 menn har deltatt på kurs: 
• 150 militære på kurs i Masisiområdet
• 30 lærere, politistudenter og politi på politihøgskolen har deltatt på kurs 
• 1800 ektefeller til mennene har deltatt på kortkurs
• tidligere kursdeltagere har gjennomført 225 samlinger.  6500 menn har 
  gjennom dette fått ny kunnskap
• Flere ulike kampanjer i forkant av kursene er gjennomført
Fortsetter

Norad

3,24 mill 2014

Bærekraftig utvikling av 
Kyeshero Hospital

4,338 mill 2013
Etablering av laboratorium gav i 2014 USD 57 000 i inntekt.  Tester innen 
biokjemi, bakteriologi, hematoligi og hormon-analyser. Fagbibliotek med 
internettavdeling som benyttes jevnlig av fagpersonell i faglig øyemed. 
Produksjon av oksygen til bruk på Kyeshero Hospital - og til salg til andre 
helseinstitusjoner i Nord Kivu. Et eget verksted er etablert for reperasjon 
av medisinsk utstyr på Kyeshero Hospital 
Prosjektet avsluttet

Norad

2,662 mill 2014

Mama Jeannes  
barnehjem

287 000 2013
317 foreldreløse barn eller barn som er kommet bort fra foreldre 
under flukt. Andre er der sammen med sine mødre som er pasienter på 
senteret. Flere er selv ofre for overgrep. Barna får også skolegang på en 
egen skole. I 2013 slo en granat ned i kjøkkenhuset på barnehjemmet.  
Et nytt kjøkkenhus med spisesal er under bygging 
Fortsetter

Privat 
finansiering

262 000 2014
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PROSJEKT/LAND OVERFØRT ÅR RESULTAT GIVER

Forbedre mor/barn 
helse i Nord Kivu

8 mill 2013

• 13 949 mennesker har mottatt helsehjelp av disse var 6432 kvinner, 6769  
   barn og 748 menn 
• 2 mobile helseteam har vært operasjonelle siden sept. 2013 
• 86 bevistgjøringskampanjer gjennomført av mobilt team. 75 kampanjer 
   gjennomført ut i fra helsesentrene 
• 15 helseposter rehabilitert 
• 157 helseansatte har mottatt opplæring i regi av Kyeshero Hospital 
Fortsetter

Norad

5 mill 2014

Forbedre mor/barn 
helse i Maniema

2,7 mill
2,9 mill 
2,9 mill

2012
2013
2014

• Hjemmebesøk hos famillier med barn under 12 mnd. for å gi helse-
  informasjon og opplæring. Totalt er det gjennomført 52 735 hjemmebesøk 
• 3 886 henvist til helsestasjoner via tradisjonelle fødselshjelpere.  
  Disse hadde ellers født i sine hjem uten annen hjelp enn nær familie
• 5 762 henvist til svangerskapskontroll på helsestasjonene 
• 7 173 par har mottatt råd om familieplanlegging
• 155 støttegrupper etablert  
• 806 kvinner har fått helt eller delvis støtte til å betale fødsel og helsehjelp  
Avsluttes i medio 2015

Norad

Sør-Sudan

Hjelp til voldsutsatte 
kvinner og barn fra  
Toposafolket i Kuron

737.000 2014

Feltarbeidere har vært i DR Kongo for opplæring hos vår lokale partner 
Hope in Action. Nytt mottakssenter bygd i Kuron. 
• 373 ofre for vold har fått traumebehandling. Av disse har :
  - 298 kvinner også fått medisinsk behandlig
  - 285 ofre for vold i hjemmet fått hjelp 
  - 31 ofre for voldtekt fått hjelp 
  - 51 ofre for tvangsekteskap fått hjelp 
• Bevisstgjøringskampanjer er gjennomført for både barn og voksne 
• Ledere i lokalsamfunnet har fått voldsforebyggende opplæring 
• Tradisjonelle fødselhjelpere har fått opplæring og veiledning og jobber nå  
  som frivillige i prosjektet 
Fortsetter

UD via 
ambassaden 
i Juba,  
Sør-Sudan

Kenya

Hjelp til foreldeløse og 
barn fra fattige familier. 
Voldsforebyggende 
arbeid i skoler og hjem i 
Bondo-distriktet

167.000 2014

130 foreldreløse og barn fra fattige familier mottar støtte til skolegang, 
medisink oppfølging og hjelp til skolearbeid. Fosterfamiliene følges opp med 
kurs i helse, hygiene, oppdragelse, mikrofinans og landbruk. 
Et team besøker skoler. 25 pedagokikk-kurs er gjennomført for lærere 
og andre med fokus på voldsforebygging. Egne “Children Rights Groups” 
etableres på skolene. Teamet følger opp enkeltsaker.  Totalt ble det i 2014 
registrert 156 tilfeller av barnemishandling av ulik grad. 100 av disse ble 
politanmeldt.
Fortsetter

Privat 
finansiering
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MAMA JEANNES´ BARNEHJEM, DR KONGO 
Mama Jeanne´ barnehjem i Goma er i dag hjemmet til ca. 300 barn. De fleste 
barna er enten foreldreløse eller de er kommet bort fra sine foreldre under 
flukt. Noen barn har fulgt sine mødre til mottakssenteret som ligger samme 
sted. I tilknytning til barnehjemmet er det også en skolebygning der barna får 
skolegang. Mama Jeanne arbeider hardt for å gjøre barnehjemmet selvforsynt 
med mat. Så her finnes både griser, høner og kaniner. I tillegg sponset  
Modum Bad barnehjemmet med tre kyr.  Disse gir næringsrik melk til barna. 

FORBEDRING AV MOR/BARN-HELSE, MANIEMA, DR KONGO
Prosjektet ble etablert i 2012 i samarbeid med organisasjonen HEAL 
AFRICA. Delstaten Maniema ligger svært avsidesliggende til langs Kongoelven. 
Her er mor/barn-dødeligheten i forbindelse med svangerskap og fødsler blant 
de høyeste i verden. Gjennom prosjektet oppsøker helsepersonell familier 
med små barn for å gi opplysning om helse, ernæring og familieplanlegging. 
Kvinnene oppmuntres til å bruke helsestasjonene ved fødsler og det dannes 
egne grupper der kvinnene sparer til kostnadene ved svangerskap og fødsler. 
Flere tusen kvinner har fått på den måten fått hjelp til et trygt svangerskap og 
fødsel. Livreddende kunnskap er delt blant familiene og kvinnene.

HJELP TIL OVERLEVENDE ETTER VOLDTEKTER, DR KONGO
Krigen i DR Kongo har preget landet i generasjoner. FN regner med at over  
5 millioner mennesker har mistet livet i denne blodige krigen. 
Sivilbefolkningen fratas helsehjelp, skolegang og trygghet. Flere hundre tusen 
kvinner og barn er brutalt voldtatt i Øst-Kongo. Siden 2004 har JOIN 
organisert et omfattende hjelpearbeid i Nord Kivu-provinsen for å hjelpe de 
som har overlevd voldtektene. Et feltteam av kvinner oppsøker ofrene som 
ofte befinner seg i fjellene i avsidesliggende landsbyer. De bringer kvinnene til 
mottakssentre og “lyttehus” der de mottar medisinsk førstehjelp og 
psykologisk veiledning. De som er alvorlig skadet transporteres til 

helseklinikker og Kyeshero Hospital i Goma. Kvinnene som er operert 
rehabiliteres på mottakssentrene før de returnerer til sine landsbyer. For 
kvinnene som ikke kan returnere til sine familier kjøpes land, og enkle hus 
bygges slik at de kan starte et nytt liv.  Gjennom kampanjer i lokalsamfunnene 
jobbes det med å skape holdningsendringer i forhold til voldtatte kvinner slik 
at de ikke stigmatiseres men blir respektert. Mama Jeanne og Mama Jeanette 
er sentrale teamledere i dette arbeidet. Begge ble i 2015 nominert til Nobels 
Fredspris sammen med legen Denis Mukwege ved Panzi Hospital i Bukavu.

VOLDSFOREBYGGENDE ARBEID, FATHERHOOD, DR KONGO
I 2010 startet JOIN pionerprosjektet vi kaller Fatherhood for å forebygge og 
motvirke bølgen av seksualisert vold i DR Kongo. Fatherhood-prosjektets 
målsetting er å skape holdningsendring blant menn generelt. Dette gjøres 
gjennom 12 kursdager over flere uker, der religiøse og sivile ledere, lærere, 
politi, soldater og andre menn deltar. Det arrangeres seminarer og kampanjer. 
Egne radioprogram er produsert. Totalt har det det siste to årene deltatt 
1800 på kursene. Forskningsorganisasjonen Fafo leverte i 2014 en 
forskningsrapport som er resultat av følgeforskning på Fatherhood-prosjektet.

KYESHERO HOSPITAL OG HEAL AFRICA HOSPITAL, DR KONGO
I mange år har JOIN vært en betydelig bistandsaktør i oppbygging av 
helsesektoren i den østre delen av DR Kongo. Flere helseklinikker og 
fistulaavdelingen på Panzi Hospital er noen av resultatene. Sykehuset 
KYESHERO HOSPITAL og paviljongen på HEAL AFRICA HOSPITAL ble 
åpnet i november 2012. En av målsetningene ved etableringen av Kyeshero 
Hospital var at sykehuset skulle være bærekraftig fra første dag. Siden 
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oppstarten har det derfor vært fokus på å finne gode, bærekraftige løsninger 
for driften. En egen avdeling for pasienter som har økonomi til å betale for 
fordelene med et enerom har gitt gode inntekter. I tillegg er et laboratorium 
etablert med en egen blodbank. Laboratorietjenester og produksjon av 
oksygen er tjenester som selges til andre sykehus i byen. Dette gir nå gode 
inntekter til driften av sykehuset. 

FORBEDRING AV MOR/BARN-HELSE, NORD KIVU, DR KONGO
Sammen med Hope in Action ble et omfattende helseprosjekt i gangsatt i 
2013. Helsepersonell har i perioden fått opplæring ved Kyeshero Hospital.  
15 helsestasjoner og helseposter er rehabilitert blant annet med eget 
fødselsrom. To mobile helseteam har vært operasjonelle og samlet har dette 
gitt helsehjelp til ca 14 000 mennesker i Nord Kivu. Behovet for denne 
hjelpen er enormt i dette området.

HJELP TIL FORELDRELØSE BARN OG VOLDSFOREBYGGENDE ARBEID 
I SKOLER OG HJEM, BONDO-DISTRIKTET, KENYA
I 2014 overtok JOIN oppfølgingsansvaret for arbeidet til Arc-Kenya.  Arbeidet 
har sitt utgangspunkt i Aro-senteret noen mil fra storbyen Kisumu. 130 
foreldreløse og barn fra fattige familier mottar støtte til skolegang, medisinsk 
oppfølging og leksehjelp. De foreldreløse barna bor i fosterfamilier som også 
følges opp gjennom kurs i barneoppdragelse, mikrofinans og et mer effektivt 
landbruk. Arc-Kenya har også et fokus på alternativ energi. På senteret selges 
solcellelamper til lokalbefolkningen. Barna som er med i programmet mottar 
også en gratis solcellelampe. Dette hindrer både brannskader, skader på 
luftveiene pga sot - og gir barna mulighet til å gjøre leksene i trygghet også på 
kvelden. Et eget team reiser rundt på skolene i området og gir kurs til ledelse 
og lærere med fokus på voldsforebygging i undervisningen.

I tillegg organiseres elevene i egne “Barnerettighets-grupper” der de både får 
opplæring i sine rettigheter og plikter - og oppmuntres til å gi beskjed dersom 
de vet om medelever som opplever overgrep på skolen eller i hjemmet. 
Teamet har god kontakt med det lokale politiet. Dette arbeidet støttes av 
Stiftelsen Sana.

HJELP TIL VOLDUTSATTE KVINNER OG BARN I TOPOSAFOLKET, 
KURON, SØR-SUDAN
I samarbeid med Holy Trinity Peace Village Kuron i Sør-Sudan startet JOIN 
opp et pionerarbeid for å hjelpe kvinner og barn i Toposafolket. Denne stolte 
folkegruppen livnærer seg av kyr og landbruk. Jenter giftes bort svært unge i 
bytte mot kyr. Mange opplever også brutal vold i nære relasjoner. JOIN har 
bygd et eget mottakssenter like ved helsestasjonen der kvinner som trenger 
hjelp kan komme. Tre feltarbeidere fra Kuron var i 2014 i DR Kongo hos vår 
lokale partner Hope in Action. Der fikk de opplæring i hvordan det arbeides 
innenfor voldsforebygging og hjelp til voldsofre. Disse medarbeiderne har 
igjen holdt kurs for tradisjonelle fødselshjelpere i Kuron. Disse har en sentral 
plass i kulturen og kan informere jentene om mottakssenteret og 
helsestasjonene når de ser dette er nødvendig. Det planlegges også egne 
Fatherhood-kurs for befolkningen i Kuron.

FILM OM MAMA JEANNE OG MAMA JEANNETTE
I 2013 tok studenten Arild Kumar Fylling kontakt med JOIN med sin ide om å 
lage en film om våre modige kvinner i DR Kongo. Våren 2014 dro Arild ut og 
resultatet er blitt en fantastisk flott film som kan sees på våre nettsider,  via 
Vimeo og Youtube. Søk med tittelen Mama Congo.
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Styret, rådet, staben og partnere

Dan Andersson
Direktør Afrika, 
Hope in Action

Banyene Bulhere
National Coordinator

Hope in Action

Kasereka Lusi, 
Co-grunnlegger og  

leder av Heal Africa

Partner  
i DR Kongo

Styret

Lars Rise
Styremedlem

Svein Andersen
Formann

Haakon Bryhni 
Viseformann

Paride Taban, 
Biskop emeritus, 

Holy Trinity Village of 
Kuron, South Sudan

Partner 
i Sør-Sudan

Millicent Otieno, 
Director Arc-Kenya, 

Kenya

Partner 
i Kenya

Linda Askeland 
Styremedlem (fra 2014)

Inger Bremvik
Styremedlem  
(ut 2014)

Jan-Erik Børrestad
Styremedlem 
(ut 2013)

Kåre Skuland
Styremedlem 
(ut 2014)

Ellen Sofie Øgaard 
Styremedlem 
(fra 2014)

Rådet
• Vegard Kobberdal (Leder) 

• Tone Ringøen Baller

• Geir Magnus Nyborg

 

Staben

Oddvar Espegren
Direktør  

(ut mai 2013)

Jostein Sæth, 
Prosjektkoordinator, 

(fra juli 2013)

Tore Gullaksen 
Direktør  
fra juni 2013

Marit Toppe Berg 
Kommunikasjons- 
leder

Varamedlem 
til styret

• Ann Pretorius

• Janne Elisabeth Maih  

   (ut 2013) 

• Erik Andreas Normann  

   Baller (ut 2014)
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JENTER I ALLE ALDRE I GRIMSTAD (JIAA)
“Jenter i alle aldre” har støttet voldtatte kvinner i DR Kongo gjennom 
CRN/JOIN i mange år. Jenter i alle aldre organiserer åpne kvelder i 
Grimstad misjonskirke flere ganger i året med fokus på JOINs arbeid. 
Her inviteres kjente artister og foredragsholdere som f.eks Rune Larsen, 
Henrik Syse, Per Arne Dahl, Venke Knutson og Garness. Gjennom flere 
år har JIAA samlet inn nærmere en halv million til kvinner og barn i DR 
Kongo.

MODUM BAD
Modum Bad ble en viktig partner for JOIN i 2011. De støtter vårt arbeid 
i DR Kongo ved at ansatte overfører gaver via lønnstrekk. De ansatte 
organiserer også ulike kampanjer på Modum der de samler inn til Mama 
Jeannes arbeid.  I tillegg gis det kollekter til JOINs arbeid i Olavskirken på 
Modum.  
 
Vi har også et faglig samarbeid der traumespesialiter fra Modum Bad 
drar til DR Kongo og kurser feltarbeiderne. Flere av de ansatte har også 
deltatt på reiser til prosjektene.

HØVÅG MENIGHET
Høvåg menighet som ligger i Lillesand kommune vedtok i 2012 å ha 
JOINs arbeid i DR Kongo som sitt misjonsprosjekt. Avtalen gikk over tre 
år. JOIN har deltatt på gudstjenester og konfimantundervisning. I tillegg 
arrangerer menigheten HÅP-løpet sammen med idrettslaget i Høvåg. 

KRAFTVERKET MENIGHET 
Menigheten i Oslo består av unge studenter og holder til i Vestre Frikirke. 
Gjennom faste kollekter støtter menigheten trofast arbeidet i DR Kongo.

HJELLVIK TRIATHLON
Espen Bø er en god JOIN-støttespiller. Han arrangerer hvert år triathlon 
i Hjellvik på Osterøy utenfor Bergen. Her bidrar deltagerne med støtte 
til voldtatte kvinner i DR Kongo. I 2014 var Hjellvik Triathlon også 
norgesmesterskap i triathlon for politet. 
 
STIFTELSEN SANA OG FOSSNES AS  
I 2014 overtok JOIN oppfølgingsansvaret i Norge for arbeidet som  
Arc-Kenya gjør utenfor Kisumu i Kenya. Stiftelsen Sana og Fossnes AS  

har i flere år støttet arbeidet gjennom overføring av noe av sitt 
overskudd fra driften her i Norge. Ansatte besøker jevnlig Aro-senteret 
som drives av Arc-Kenya.

LINDAS MINNEFOND
Lindas Minnefond ble stiftet etter at Linda Henriksen som hadde vært 
frivillig medarbeider på Aro-senteret omkom i en ulykke i Norge i 2007. 
Lindas minnefond samler inn penger til Arc-Kenyas arbeid og følger 
arbeidet tett gjennom besøk. 

KVADRATUREN SKOLESENTER
Dette er en av Kristiansand største videregående skoler med 1100 elever, 
hovedsakelig på yrkesfag. I flere år har skolen støttet Arc-Kenya og både 
elever og lærere har flere ganger besøkt Aro-senteret. Elevene samler inn 
penger gjennom en egen aksjon der de bruker en dag der de arbeider 
i bedrifter. Skolen har også vært aktiv i montering av solcelleanlegget på 
Aro-senteret.

SPONSORER
JOIN vil gjerne takke våre sponsorer som er med på å gjøre det mulig å 
drive dette viktige arbeidet for våre medmennesker i DR Kongo, Kenya 
og Sør-Sudan.  
• Hermon Forlag AS
• Petter Smart AS

NORAD - NORWEGIAN AGENCY FOR DEVELOPMENT 
COOPERATION OG UD - NORGES UTENRIKSDEPARTEMENT 
Norad/UD har vært en god partner i vårt arbeid for å lindre nød i  
DR Kongo. Blant annet har Norad/UD finansiert byggingen av Kyeshero 
Hospital og utbyggingen av Heal Africa Hospital med 54 millioner kroner.  

Norad/UD har også vært en viktig støttespiller for pilotprosjektet 
Fatherhood og mor/barn-helseprogrammene i Maniema og Nord Kivu. 

JOIN er svært takknemlige for støtten som gjør det mulig å gi uvurderlig støtte 
til en mennesker som lever i fattigdom, krig, vold og uro.

Partnere og sponsorer - gode krefter i Norge
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Aktivitetsregnskap og balanse 2013/2014

AKTIVITETSREGNSKAP BALANSE

Revidert av BDO AS
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joingoodforces.no    Facebook: JOINgoodforces
Post adresse:
Postboks 410, Lundsiden
4604 Kristiansand

Besøksadresse:
Bergtorasvei 120
4633 Kristiansand

Kontonr. 9791 10 88820
Telefonnr.: 22 01 07 00
E-post: info@joingf.no

Ønsker du å støtte 
JOINs arbeid?
Send en sms med 
kodeord JOIN til 2160  
( da støtter du med 200 kr)


