
 

Care4 Starving Children – 

Årsberetning for 2018 

 

Care4 Starving Children er en frivillig organisasjon (NGO) med utspring i prosjekter i Lions Club Luster 

rettet mot barn i Uganda. 2018 er organisasjonens første driftsår, med oppstart fra mars 2018. 

Care4 Starving Children arbeider innenfor tre hovedområder. Det er å forebygge malaria gjennom 

utdeling av moskitonett til særlig utsatte barn og ungdommer, det er ved gjennom 

fadderbarnordninger å hjelpe barn av HIV-smittede mødre i slumområder i Kampala med skolegang, 

helsetjenester og tryggere boforhold, og det er skolematprosjekt der Care4 Starving Children 

finansier frokost og lunsj til barn som ellers vil gå sultne. Sultne barn lærer ikke! 

Care4 Starving Children er basert på frivillighet, ingen får godtgjørelse for sin innsats, og de som 

deltar i arbeidet i Uganda dekker selv sine kostnader. Slik vil vi sikre oss at hver krone som kommer 

inn blir benyttet til barnas beste i Uganda. 

Care4 Starving Children i Norge samarbeider med care4 Starving Child Uganda, og er valgt inn i styret 

for denne organisasjonen. Slik sikrer vi oss innsyn og kontroll med at aktivitetene der er i tråd med 

avtalte prosjekter. Vi har et særlig sterkt fokus på korrupsjonsproblematikken, og har en 

nulltoleranse for korrupsjon. 

Organisasjonen mottok bidrag gjennom fadderordning og innsamlinger på 471.926 kroner i 2018. I 

tillegg har de et lån på 111.000 kroner. Ved årets slutt hadde organisasjonen en udisponert 

formålskapital på 83.481 kroner.  

Care4 Starving Children har oppnådd følgende i 2018: 

47.000 barn ligger beskyttet under moskitonett distribuert til spesielt sårbare barn og unge. 

550 skolebarn har mottatt to måltider daglig siden foresatte ikke har hatt mulighet til å betale. Dette 

er viktig fordi sultne barn lærer ikke. 

182 barn er hentet ut av slumområder og gitt et nytt liv med skolegang, helsetjenester og et tryggere 

liv med mat, klær og en plass å bo. 

Det er anskaffet jordbruksområder til egenproduksjon av mat til prosjektets barn, som også har gitt 

arbeid til flere av mødrene. 

Forsknings- og utviklingskostnader 

Organisasjonen har ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter 

Fortsatt drift 

Årsregnskapet for 2018 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at 

forutsetningene for fortsatt drift er til stede. 

Arbeidsmiljø 



Styrets oppfatning er at arbeidsmiljøet i organisasjonen er tilfredsstillende. Det har ikke vært skader 

eller ulykker i forbindelse med organisasjonens aktiviteter. 

Likestilling 

Care4 Starving Children har ingen ansatte, men er basert på frivillig innsats. Styret består av 3 menn 

og 1 kvinne. Det vurderes å utvide styret med ett medlem, og dette vil være en kvinne. 

Framtid 

Care4 Starving Children tar sikte på å øke sin aktivitet i Uganda i 2019, med flere faddere, fortsatt 

distribusjon av moskitonett og flere barn med i skolemat-prosjektet. 
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