
 

 

 

 

Kjære sponsor/fadder!  

Først vil vi takke for din trofaste støtte til arbeidet av New Life Community gjennom flere år! Uten 

denne støtten hadde det ikke vært grunnlag for å drive NLCO i Etiopia. Mange barn har blitt hjulpet, 

en generasjon av disse er nå blitt voksne, og som en del av din trofaste innsats lever de nå et 

anstendig liv. Noen av dem er selv blitt hjelpere i Etiopia. 

Det har ikke vært lett å fylle hullet som oppsto ved Genets bortgang. Men styret i Norge har gjort sitt 

beste for å følge opp aktivitetene av NLCO i Etiopia. Her kommer en liten hilsen og viktig informasjon 

om situasjonen med NLCO og om endring av New Life Community i Norge. 

I Etiopia er det et eget styre av den Etiopiske delen (NLCO). Der fungerte Genet som daglig leder og 

dermed var hun et bindeledd mellom Etiopiske myndigheter og NLCO. Det er et krav fra Etiopiske 

myndigheter at det skal være en daglig leder tilstede i landet i slike hjelpe-organisasjoner. Etter 

Genets bortgang har NLCO i Etiopia dessverre ikke lyktes med å finne en leder som skulle erstatte 

henne og videreføre hennes visjoner og oppgaver som ønsket. I tillegg har det vært viktig å ta vare på 

de verdier og menneskelige ressurser: barn, skoleelever, ansatte og bygninger som har blitt bygget 

opp gjennom mange år. Som en løsning ble det også forsøkt å slå sammen NLCO med en annen 

organisasjon hvor NLCOs aktiviteter kunne driftes som selvstendige prosjekter. Dessverre ble forsøket 

ikke vellykket på grunn av dårlig kommunikasjon med den andre organisasjonen.  

Etter samråd med Stiftelsestilsynet i Norge ble det dermed besluttet å endre driftsformen av New Life 

Community for videreføring av organisasjonens hovedformål. For å bringe frem pengestøtten til 

målgruppen på en enklere måte uten å endre stiftelsens formål har styret besluttet å omdanne 

organisasjonen til minnefond i Genets navn: Genet Loulsegeds minnefond. 

 

Avhengig av tilgjengelige midler vil minnefondet dele ut støtte 1-2 ganger per år til en eller flere 

organisasjoner som arbeider med aktiviteter som New Life står for. Utlysning og valg av prosjekter 

som får støttet blir gjort årlig. Mottaker av støtten pliktes å sende aktivtetsrapport med revidert 

regnskap til minnefondet. Denne organisasjonsendringen måtte godkjennes av Stiftelsestilsynet, og 

vedtak om godkjent endring av New Life Community til Genet Loulsegeds minnefond ble mottatt 

nylig. Organisasjonsnummeret blir samme som før. Skolebarna er allerede flyttet til offentlige skoler.  

Vi håper at våre givere vil fortsette sin støtte for videreføring av Genets visjon gjennom det nye 

minnefondet. Stiftelsestilsynets vedtak kan er tilgjengelig her:  

http://genets-minnefond.no/info/vedtak.pdf 

For nærmere informasjon, vennligst ta kontakt med undertegnede på Email: nlco2001@yahoo.com, 

eller tlf. 95818829.  

Vi ønsker gjerne å sende ut oppdatert informasjon jevnlig. Denne informasjonen ønsker vi å sende ut 

på epost. Send oss gjerne deres oppdaterte epostadresse til nlco2001@yahoo.com.  

Vår hjemmeside er: http://genets-minnefond.no 

 

MVH, Mezmur Shiferaf 

INFORMASJONSBREV 
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