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I 2018 har vi sett en stor endring innen mikrokredittordningen. 54 ulike prosjekter er blitt finansiert via 

denne ordningen (vel 43 000 kroner ble innvilga). Beløpene har variert fra snaue 200 kroner til ca. 

2000 kroner. Det positive er at det gis færre lån og de som nå skal få lån, må rette aktiviteten mer 

målretta inn mot det å skape nye inntektsgivende aktiviteter. I 2018 ble det blant annet gitt lån til å 

starte opp med moderne birøkt, to nye symaskiner og en vannpumpe for å kunne dyrke grønnsaker i 

tørketiden.  Tolv grupper med snaue 700 medlemmer har i 2018 hatt en omsetning på ca. en million 

norske kroner innenfor sparing-/låneordningene. 810 møter har vært gjennomført i de tolv gruppene.  

Veiledning innen hagebruk og jordbruk er blitt styrket i løpet av 2018. Det skyldes i stor grad at det 

nå er blitt mye lettere å få solgt produktene sine. Nye markedsdager dukker opp i ulike landsbyer og 

med det flere oppkjøpere. 

                            

To glade kvinner som fikk lån til kjøp av  
vannpumpe og symaskin                                 En ungdom som satser på moderne birøkt 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Flere glimt fra besøket finner dere på: 

Facebook: Rogalandsgården i Kamerun – 
Sambolabo 

Hjemmesidene til Rogaland Bondelag – 
søk "Rogalandsgarden" 

Nye utfordringer:  

Vi er inne i det siste året i denne 
planperioden. I løpet av det neste 
halvåret skal videre strategi utformes.  

To nye grupper har starta opp i 2018. De 
trenger tett oppfølging.  

Vi må ruste opp gruppene slik at de kan 
klare spare- og låneaktivitetene på egen 
hånd. Da må det undervises i regning! 

 

Vi i U-landsutvalget vil gjerne komme på 
besøk i lokallaga og fortelle "en god 
historie" som prosjektet i Sambolabo er. 
Dere kan være stolte av det dere er med 
på! Ta kontakt med Aud Ellen Risa (932 
85 000), Ole Eriksen (483 58 880) eller 
Terje Øen (970 85 158) om dere vil ha 
besøk. 

Hva om hvert lag eller du som leser 
dette VIPPSA 

en hundrelapp eller to hver? 

VIPPS nr. 93169 


