Nyhetsbrev mai 2007
Januar 2007:
Året 2006 har hatt mer utviklingsdebatt i media enn hva det har vært på lenge. Dette er et fakta
mange store og små organisasjoner har erfart. Vi i Ubuntu-prosjektet har evaluerte arbeidet fra 2006
og må si oss veldig tilfredse med resultatene oppnådd.
Noen av suksess-historiene fra 2006 er:
- Det ble solgte 670 Ubuntu-såper i butikker i Norge, samt at det ble solgt for over 700 såper privat
av venner, familie, bekjente og ukjente.
- Vi fikk inn 103 000 kroner fra støttearrangementer, bursdager, gaver, krondiamant bryllup, arv og
julegaver.
- Ubuntu-såpene kan nå kjøpes på 10 forskjellige utsalgssteder i Norge, samt av ett par
privatpersoner.
Året har selvfølgelig også bydd på prøvelser og utfordringer, men prosessene, målene og resultatene
har gitt oss rike erfaringer som vi ønsker å ta i bruk i det videre arbeidet. Vi benyttet derfor
mesteparten av januar og februar til å diskutere strategier og den videre planen for videreutviklingen
av Ubuntu-prosjektet.
Hilde Marie dro tilbake til Sør-Afrika i midten av januar for å fortsette med tilretteleggelsen av
Ubuntu-prosjektet. Der blir hun frem til juni. Nina fortsetter masteren i ’International Social
Welfare and Health Policy’ i Oslo, hvor hun skal skrive om Ubuntu-prosjektet og metodene og
strategiene som blir benyttet i internasjonalt utviklingssamarbeid.
Februar 2007:
Denne måneden brukte vi også en del tid på å fortsette og legge planene for det videre arbeidet med
Ubuntu-prosjektet, både i Sør-Afrika, og i Norge.
Norges første Fair Trade butikk, ’Friends Fair Trade’ i Storgata 36 i Oslo selger nå Ubuntu-såpene!
Butikken har et bredt varesortiment og selger rettferdige produkter (www.friendsfairtrade.no).
Mars 2007:
Denne måneden har gått med til å drive litt oppfølging av utsalgssteder, samt å få oppdatert nye
brosjyrer. Vi har også mottatt nye forsendinger med Ubuntu-såper, hvor vi også har fått inn nye
typer av Ylang Ylang, Rosmary og Eucalyptus.
April og mai 2007:
Det har vært to store jubileer å feire for oss i Ubuntu-prosjektet:
8.mai hadde vi 2 års jubileum for Ubuntu-prosjektet, og 1 års jubileum for Ubuntu-butikken i SørAfrika! Vi ønsker å benytte anledningen til å takke alle deres som har gjort dette mulig for oss! Det
betyr uendelig mye for Ubuntu-prosjektet med alle dere som er faste givere, nye givere, engangsgivere, og sist, men ikke minst, dere som gir penger fra fødselsdager og krondiamant-, sølvog ”vanlige” brylluper! Uten deres støtte hadde vi aldri kommet så langt… Dere gir Hilde Marie og

Nina mulighet til å hjelpe andre i gang og få dem til å hjelpe seg selv. I følge ’ubuntu-ideologien’ er
dette det største mennesker kan gjøre for hverandre og seg selv.
Ubuntu-såpene kan nå kjøpes på Sørlandets første Fair Trade butikk ’LiBe Fair Trade’ i
Tordenskjolds gate 24 (v/ SlottsQuartalet), i Kr.Sand! Åpningsdagen var 10.mai, og TV Sør hadde
en fin sending 9. mai hvor de gav god omtale av butikken og hadde et innslag om Ubuntu-såpene.
Alle varene som innehaver Liv Bente Steiro Diop tar inn, er rettferdige produkter, dvs. at
produsentene er garantert en minstelønn for arbeidet sitt.

Oppdatering fra Sør-Afrika: januar- mai 2007
20. januar: Hilde er tilbake i Queenstown, og klar for fem nye måneder i UBUNTU`s tjeneste! 
15-17 februar var vi i UBUNTU på Tarkastad
Agricultur Show. Det var dessverre relativt stille på
dette markedet, men vi har i etterkant sett at produktene
våre har solgt bra i Tarkastadt hvor vi selger dem på
”Stop a while”. Det har dessverre vært få potensielle
markeder\ show for oss å delta på etter nyttår, de fleste
events som dette foregår på våren- det vil si imellom
august og desember måned.
En god nyhet er at vi nå har fått 25 grams såpene våre
inn på 10 nye B&B i Queenstown\ Creadock\ Tarkastad området, og det er etter at ca 80 B&B`s er
blitt besøkt. Vi har forsøker vårt beste, men jeg må si at det har vært en tidkrevende prosess. Under
produksjon er nå også 50ml body lotion, 75 ml body butter og 50 ml shower gel for B&B`S.
Den største utfordringen vår når det gjelder våre ASCP (After School Care Projects), er at vi ikke
kan tilby barna et måltid. Vi i UBUNTU har prøvd å få forskjellige butikker\ butikk-kjeder til å
sponse oss, men de fleste er allerede involvert med både skoler- og gatebarn…så vi har dessverre
ikke lykkes med dette prosjektet. Dermed er det veldig gøy å kunne meddele dere at vi har lykkes
med et nytt prosjekt i samarbeid med ”Border-Kei Chamber of Business” (Queenstown), og det var
å arrangere en workshop i samabeid med ”The Woolworths Trust EduPlant 2007”. Woolworths
Trust har eksistert i 9 år, og deres EduPlant workshop omhandler hvordan man lager solide
grønnsaks- og frukthagerhager (med informasjon angående alt mellom kompost- og meitemark).
Omlag 150 rektorer- og lærere fra Queenstown området deltok på vår workshop. Det er nå om lag
10 skoler som ønsker å startet med grønnsaks- og fruktdyrking i samarbeid med, og sponset av
EduPlant. Grønnsakene- og frukten skal gå til et daglig måltid til skolebarna, samt at avkastningen
av eventuelt salg skal gå til å kjøp andre typer matvarer. Barna skal i sammen med en lærer holde
grønnsakshagene selv, fantastisk bra utdanning for fattige township barn! Ngquanda ASCP (vårt
vennskapsskole- prosjekt\ ASCP i Lady Frere) har nettopp startet opp med forberedelsene til en
grønnsaks- og frukthage like før påske, og vi håper at vi i fremtiden kan få flere av våre ASCP til å
følge det gode eksemplet.
Vi samarbeider fortsatt med Mark Adams fra SEDA
(Small Enterprise Development Agency), og vi har endelig fått SEDA til å sponse oss med:
 Nye brosjyrer





Skilt til butikken ( skilt utenfor butikken).
Visittkort til alle i UBUNTU (Queenstown).
Papir poser med vår logo (i ass. størrelser).

Om lag 80% av kostnadene vil bli dekket av SEDA, så UBUNTU må selv dekke 20%.
SEDA jobber også med en oppdatering av UBUNTU`s BusinessPlan, så vi håper på at den snart
skal komme oss i hende.
2-6 april fikk UBUNTU ,og Hilde Marie, besøk av Sandra Seppola
fra Norge. Sandra fikk full introduksjon av såpelaging og
butikkdrift. Helt fantastisk med et friskt vindpust fra nord, som satte
i gang mange tankeprosesser- ved å stille gode spørsmål til
UBUNTU`s deltagere.
Daglig drift av UBUNTU-butikken i 2. Owen street går meget bra,
og omsetningen er gradvis stigende. Vi selger nå våre produkter i
hele Eastern Cape, og er meget stolte av vår progress- men daglige
utfordringer eksisterer selvfølgelig og UBUNTU trenger fortsatt vår
assistanse til å betale leien av butikk- og workshop lokale.
8 mai: UBUNTU- butikken er 1 år! Tiden har gått utrolig fort, og
det er vanskelig å forstå at det allerede er 1 år siden vi var i full
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har blitt butikken
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Ubuntu
sving med renovasjonen av 2. Owen Street. Dagen ble feiret med stil og
UBUNTUhvordan man produserer såper.
pyntet med serpentiner og ballonger. Heldige kunder fikk denne
dagen servert kaffe og kaker, og små såper ble delt ut som reklame. 25 barn fra Ikwezi ASCP hadde
danseoppvisning utenfor butikken, både jive og tribal dans ble fremført. Lokalavisen ”The Rep”
kom på besøk, og journalisten sa at han ønsket å skrive en ”suksess historie\ artikkel” om
UBUNTU. Han er meget imponert over progressen UBUNTU- prosjektet har hatt det siste året! En
kjempe fin dag i 2. Owen street, og vi i UBUNTU ble fylt med ny motivasjon til å fortsette vårt
arbeid med både butikkdrift- og ASCP!

Andile, Thumeka, Luleka, Mzwamadoda
Hilde Marie og Pamela i Ubuntu-butikken.

Barn fra barne- og ungddomsprosjektene
danser på 1 års dagen utenfor Ubuntubutikken.

To av deltakerne i barne- og ungdomprosjektene
som har pyntet seg for å danse til 1 års jubileumet.

Luleka og Mzwamadoda pynter
Ubuntu-produktene.

