I mai mottok dere et nyhetsbrev fra Ubuntu-prosjektet, hvor vi informerte
om hva som har blitt gjort i prosjektet siden oppstarten i mai 2005. Nå har
vi gleden av å meddele dere at Ubuntu-prosjektet er selvhjulpen og lokalt
forankret. Dette innebærer blant annet at vi har oppnådd målet med at
prosjektet ikke skal være avhengig av internasjonal økonomisk bistand.
Vårt koordinerende ansvar og finansielle bidrag vil derfor avsluttes.
Vi ønsker å benytte anledningen til å takke
dere for fantastisk støtte og engasjement i
årene som har gått. Dere har vært med til å
spre ubuntu gjennom å vise godhet og
kjærlighet mellom mennesker. Med deres
hjelp og støtte har vi sammen klart å oppnå
og forbedre de økonomiske og sosiale
forholdene for unge i townships i Sør-Afrika.
Ubuntu-prosjektet gjør store forskjeller,
bidrar til nye muligheter og styrker
enkeltmennesker og lokalsamfunn i SørAfrika.

Vi er ubeskrivelig stolt over hva Ubuntu-prosjektet har fått til i samarbeid med de lokale
aktørene i Sør-Afrika. Samtidig har vi sterk tro på at Ubuntu- prosjektet er bærekraftig og
kommer til å leve videre! I over tre år har de lokale menneskene i Ubuntu-prosjektet fått
erfaring og kompetanseheving rundt prosjektledelse, markedsføring, analyse, strategi,
regnskapsføring og samarbeid som gjør at de er godt rustet til å fortsette arbeidet alene. Det er
derfor en gledelig nyhet at siden Hilde Marie Kvarenes reiste fra Sør-Afrika i juni, har
Ubuntu-prosjektet klart seg veldig bra.
De siste to årene har Hilde Marie vært lokal koordinator i Sør-Afrika, mens Nina Tanggaard
har vært internasjonal koordinator som primært har arbeidet med å føre regnskap, ha tett
dialog med Hilde Marie, samt oppdatere dere i Norge. Selv om vi begge nå har trukket oss ut
av den direkte driften av Ubuntu-prosjektet, kommer vi til å motta oppdaterings mail fra både
Ubuntu-prosjektet og andre lokale samarbeidspartnere i Queenstown. Nettsiden vår kommer
til å bli oppdatert for siste gang i løpet av kort tid. Etter dette vil Ubuntu-prosjektet i SørAfrika lage sin egen nettside som de selv tar ansvaret for å oppdatere.
Vi har bestemt oss for at det nå er naturlig å avslutte eksporten av såper til Norge, da dette i
utgangspunktet har vært en refinansieringsstrategi for prosjektet. Nå som ingen av oss er med
i produksjonsprosessen, vil det også bli høyere utgifter i forbindelse med å importere
produktene. Dersom enkelte av dere ønsker å fortsette og importere\kjøpe Ubuntu- produkter,
eller ønsker å henvende dere direkte til de lokale menneskene i Ubuntu-prosjektet for annen
informasjon, kan dere sende dem en mail på: ubuntusoap@gmail.com.
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Vi har allikevel gleden av å meddele at Ubuntusåpene kan kjøpes på flere av våre utsalgssteder
de neste månedene. I Kr.Sand gjelder dette:
Vitus Elefantapotek, LiBe Fairtrade, Coop Prix
Lund, Coop Prix Gimlevang, Artisjokken
Helsekost, Lundskråga og Friends Fair Trade
(Oslo). Varebeholdningen har blant annet
nettopp blitt fylt opp i flere butikker i
Kristiansand for en siste gang. Såpene selges
også av privat-personer i Oslo, Kr.Sand og
København. For mer informasjon; kontakt Nina i
Oslo (tlf: 97 64 50 63).
Med andre ord; Hvis dere ikke har planlagt
julehandelen enda folkens, løp og kjøp! 
Vi har begge to opplevd tre fantastiske,
utfordrende og lærerike år sammen med Ubuntugjengen. På tross av alle frustrasjonene, så hadde
vi uten tvil gjort det igjen! 
Vi vil gjerne benytte anledningen til å si tusen
hjertelig takk til alle dere som har vært med å
bidra til at vi fikk realisere drømmen vår om å
arbeide med videreutviklingen av
Ubuntu-prosjektet! Dere har alle virkelig vist oss
hva Ubuntu betyr.

Nyheter fra Ubuntu-prosjektet
Queenstown, Sør-Afrika
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Det har vært mange gode overraskelser for
Ubuntu-prosjektet siden mai, og mange av
”frustrasjonene” som det ble skrevet om i forrige
oppdaterings mail fikk en løsning i løpet av de
siste seks ukene Hilde Marie var i Queenstown.
Det var fantastisk å få oppleve de gode
overraskelsene og ”gjennombruddet” sammen
med Ubuntu-gjengen! Men oppturene gjorde det
også mye vanskeligere for Hilde Marie å pakke
sekken og rette nesa mot nordlige strøk igjen.
Videre drift av Ubuntu-prosjektet:
Stafettpinnen har nå blitt overlevert til Andile
Hoho som skal jobbe fulltid i Ubuntu-butikken
og ha ansvaret for daglig drift. Sammen med
ham arbeider hans kone, Thumeka Mshweshwe,
som nå har fått tittelen assisterende daglig leder.

En av solskinnshistoriene
Vi ønsker spesielt å trekke frem en
av mange solskinnshistorier som et
eksempel på hvor mye Ubuntuprosjektet har oppnådd siden mai
2005.
Før Ubuntu- prosjektet ble
designet levde Andile og Thumeka
sammen med sin sønn i et 6
kvadratmeters stort skur i Mlungisi
township.
Begge
to
var
arbeidsløse, men jobbet som
frivillige gjennom den frivillige
organisasjonen Partners with After
School Care Program. Til sammen
hadde
den
lille
familien
gjennomsnittlig R 350 (ca.230 kr)
å leve for i måneden. Den lille
familien på tre har nå flyttet inn i
et lite murhus i Mlungisi med
innlagt strøm hvor leien er R 150.
Som daglig leder av Ubuntuprosjektet tjener Andile nå R 1800
i måneden (ca.1170 kr). Som
assisterende daglig leder tjener
Thumeka R 900 i måneden (ca.585
kr) og får et tilskudd på R 1000
(ca.650 kr) for å drive sitt barneog ungdoms-prosjekt. Til sammen
har paret nå R 3900 (ca.2535 kr) å
disponere i måneden.
Den lille familien har nå
fremtidsplaner, og deres største
drøm er å spare opp nok penger til
å bygge et lite hus i landlige
omgivelser. De ønsker også å
sende sin sønn, Melani, på privat
skole når han blir eldre. Det er
enormt stor forskjell på kvaliteten
på utdanningen ved offentlige og
private skoler i Sør Afrika.
Vi har alle vært med å bidra til at
denne
solskinnshistorien
om
hvordan enkeltmenneskers liv blir
forbedret, kan finne sted.
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Ut over de som arbeider i Ubuntu- butikken har vi fått den pensjonerte kjemiske ingeniøren,
Basil Wormald, til å assistere med bestillinger av råmaterialer og videreutvikling av Ubuntuproduktene. Basil har vist et utrolig flott engasjement ovenfor Ubuntu- gjengen. Samarbeidet
mellom Basil og Ubuntu-prosjektet skjer på daglig basis.
Ubuntu- prosjektet har også, som nevnt i tidligere nyhetsbrev, blitt lagt under The Chamber of
Business sin beskyttende vinge. Forretningsmennene som er medlem av denne
organisasjonen, slike som Ken Clark, Hugh Wormald og Mark Wilson skal assistere Ubuntuprosjektet med videreutviklingen og den videre driften. Blant annet er lederen for
organisasjonen, Mark Wilson, i møter med Andile Hoho hver fredag for å gå igjennom salg
og utgifter for Ubuntu-butikken.
Butikklokalene våre har vi også sikret oss i et år til, uten å måtte betale leie. 
Emballasje og strekkoder:
Som noen av dere kanskje husker fra forrige oppdateringsmail hadde vi utrolig mange
frustrasjoner rundt vår bestilling av emballasjen til både nye og gamle Ubuntu-produkter.
Etter å ha smurt oss med tålmodighet i mange måneder, og etter en god håndfull med dårlige
unnskyldninger fra leverandøren,
mottok vi til slutt flasker og
krukker i ti tusentalls.
Endelig hadde Ubuntu-prosjektet
vokst nok økonomisk til at vi
kunne bestille vår emballasje fra et
stort firma i Johannesburg, The
Rep. Kostnadene per enhet gikk
ned med nesten 15 % på grunnlag
av at vi bestilte så store partier. Det
var en gledens dag i Ubuntu
butikken, og produkter vi nå kan
tilby våre kunder er som følger:









Såper
Body Lotion
Body Butter
Dusj såpe
Leppepomader
Massasjeoljer
Badesalt
Sjampo

(100g og 25g)
(250ml og 35ml)
(250ml)
(250ml og 35 ml)
(10ml)
(150ml)
(250ml)
(250ml og 35ml)

Thumeka Mshweshwe lager Ubuntuprodukter i våre produksjonslokaler

Produktene blir produsert med følgende essensielle oljer: Lavender, Tea Tree, Geranium,
Rooibos & Appelsin, Rosmarin, Eucalyptus, Ylang Ylang, Kanel, Pepperminte og Rose.
Som dere kan se har vi både utviklet flere Ubuntu- produkter, og begynt å arbeide med flere
essensielle oljer i løpet av det siste året. Vi har utviklet en egen serie med mindre produkter
som er tiltenkt hoteller og Bed & Breakfast. Vi selger også produktene våre i opp til 5 liters
dunker – for de som ønsker å tenke miljøvennlig og bruke såpe\sjampo dispensere på sine
B&B\ hotellrom.
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Vi i Ubuntu har også lenge hatt et sterkt ønske om å få strekkoder på våre produkter, men
dessverre har dette måttet vente ettersom de er veldig dyre å kjøpe. Etter mye arbeid fikk vi
den lokale forretningsmannen, Ken Clark, til å signere 25 strekkoder over i Ubuntuprosjektets navn. Ken driver det lokale meieriet og bryggeriet, og står nå som en av Ubuntuprosjektets beskyttere i Queenstown. Etter at vi mottok strekkodene har det åpnet seg et helt
nytt marked for UBUNTU, og vi kan nå selge i mye større partier til kjedebutikker og
supermarkeder.
The Osner Group:
I forrige nyhetsmail introduserte vi dere for The Osner Group, en hotellgruppe som ligger
under den verdensomspennende hotellkjeden Kat Leisure. Kat Leisure eier hoteller over hele
Sør-Afrika, og tretten av disse hotellene tilhører The Osner Group. Et av våre mål har vært å
få til en avtale med The Osner Group, hvor vi ønsket å supplere hotellene med såper, sjampo,
dusj såpe og body lotion. Denne forhandlingsprosessen startet allerede i november 2007. Etter
å ha endret størrelser, innhold og pris på våre produkter signerte vi endelig en avtale i mai
2008.
Like etter signeringen fikk vi inn vår første bestilling på 6000 25 grams såper, pakket i
spesialdesignede Ubuntu- bokser. Ubuntu-prosjektet supplerer nå jevnlig fire av The Osner
Groups hoteller, og ledelsen er villig til å gi oss flere hoteller å supplere når vi har bevist at vi
kan levere i kvantitet med kvalitet. Ettersom 25 grams såpene blir levert uten innpakning til
The Osner Group, har vi fått designet en Ubuntu- brosjyre som er å finne på alle hotellrom
hvor våre såper deles ut!
Dette er virkelig et gjennombrudd for et prosjekt som ble startet i en liten kirke med jordgulv i
townshipen for bare tre år siden!
Barne og Ungdomsprosjektene:
Ubuntu-prosjektet har i disse dager to barne- og
ungdomsprosjekter (SFO’er) som blir drevet på daglig
basis, og et tredje prosjekt er underveis. Prosjektlederne
i disse tre prosjektene har nå også begynt å motta
betaling for driften av barne og ungdomsprosjektene, og
de mottar nå 1000 Rand (ca 650 kroner) hver i måneden
gjennom Ubuntu-prosjektet for driften.
Thumeka Mshweshwe, som også jobber deltid i
Ubuntu-butikken, driver sitt prosjekt på Van Coller
P&P School. Etter utrolig mange utfordringer, fikk vi til
slutt til et greit samarbeid med skolen. Thumeka har nå fått
et eget klasserom til å drive barne- og ungdomsprosjektet
sitt i.

Ntombekaya Tonyela og Andile Hoho

Ntombekaya Tonyela, som har vært med i Ubuntu- prosjektet fra starten, er nå ferdig utdannet
førskolelærer og driver barne- og ungdomsprosjektet sitt på Nquanga P&P School. Både
Thumeka og Ntombekaya har mellom 30-40 elever hver dag og prøver å variere med å ta inn
forskjellige barn på ulike dager. Etterspørselen etter barne- og ungdomsprosjekter er betydelig
større enn tilbudene som eksisterer.
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Andile Hoho har tatt over som daglig leder av Ubuntu-butikken, og har dermed ikke
muligheten til å drive sitt barne- og ungdomsprosjekt lenger. Thembelile, som prosjektet
heter, skal derfor overlates til en god venn av Andile i løpet av nærmeste fremtid.
Ken Clark, som blitt nevnt tidligere, har også gått med på å gi mat og drikke til barne- og
ungdomsprosjektene våre. Dette vil være melk, juice, yoghurt, smør og brus – varer som har
noe feil med emballasjen og dermed ikke kan legges ut for salg. Det lokale bakeriet, Star
Bakery, drevet av forretningsmannen Tim Brittain, ønsker også å bidra med ferskt brød til
barne- og ungdomsprosjektene. Det har en utrolig stor betydning at vi nå kan tilby barna litt
mat å drikke på barne- og ungdomsprosjektene våre da dette måltidet kan være det eneste
disse barna får i løpet av en skoledag.
Vi har i tidligere nyhetsbrev fortalt dere om
Ubuntu-prosjektet sitt samarbeid med The
Chamber of Business og organisasjonens leder,
Mark Wilson. Mark er eieren av General Motors
(GM) sitt Toyota utsalg i Queenstown, og sitter
også som styremedlem i GM sitt nyopprettede styre
for deres ”barneverns prosjekt”. Ideen er at en viss
prosentandel av omsetningen per bil som blir solgt i
Sør-Afrika skal gå til barnehjem, prosjekter eller
skoler i lokalsamfunnet. Vi i Ubuntu-prosjektet har
lagt inn en søknad om et barne- og ungdomssenter
som vi har en stor drøm om å bygge i Mlungisi
township. Styremedlemmene fra GM har lovet å
komme på befaring i løpet av høsten 2008. Vi får
håpe at den økonomiske krisen som GM er inni i
for tiden går fort over og at det blir et senter for
barna i Mlungisi innen 2010. Det hadde vært helt
fantastisk! 
Nquanga, Sør-Afrika: Grønnsaker som blir
plantet som en del av skolelunsjen. Ideen
kom fra samarbeidet vi startet i 2007 med
Woolworth Edu Plant Organization

Stor Ubuntu hilsen,
Nina Tanggaard
Mob: 97 64 50 63
ninatanggaard@hotmail.com

Hilde Marie Kvarenes
Mob: 95 18 47 22

Dersom noen av dere skulle være
interesserte i å lese mer om Ubuntuprosjektet, har masteroppgaven Nina
skrev ”Ownership in Small Scale
Organizations supported by Foreign
Aid” nå blitt publisert. Den kan blant
annet kjøpes på Amazon.com og
Bokkilden.no.
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