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Tholimfundo Secondary & High School  

i KwaZulu Natal Sør-Afrika  

trenger støtte  

og ønsker å utvikle vennskap! 

Vision: Lik rett til læring! 

 

24 oktober har Skullerud skole 

innsamlingsaksjon  

Alle elever skal da jobbe og lønnen 

går til renovasjon av biblioteket på 

Tholimfundo. 

 

 
 

 

 

 



 

 
-Den humanitære organisasjonen 

 

Impande bygger og utvikler barnehager, 

skoler og spesialinstitusjoner ved områder 

med høy arbeidsledighet, fattigdom og 

svake familiesvakheter. 

Impande bidrar til vesentlig bedring av 

sårbare barns og ungdoms oppvekstsvilkår i 

UGU distriktet i Kwazulu Natal i Sør-Afrika. 

Impande har siden 2008 drevet omfattende 
arbeid med utbygging og rehabilitering av 

skoler i Ugu distriktet. 

Her har Skullerud skole vært en god 
samarbeidspartner innad i dette arbeidet 

med Impande. 

Så langt har Impande levert ca. 50 
institusjonsprosjekter. Rundt 500 prosjekter 
er rettet mot barn og unge som er registret 

innen organisasjonens satsingsområde. 

Vil du også gjøre en forskjell? 

Delta på en av årets viktigste dager,  

nemlig 24. oktober! 

 

 



 

Innsamlingsaksjonen 
24. oktober 2019 

Det er viktig at du skaffer deg en jobb. 

• Spør om jobber på butikker i nærmiljøet 

• Selg boller ved t-banen 

• Jobb hjemme 

• Det er mye du kan gjøre, du må bare være kreativ! 

 

Velg bidragsstørrelse selv. Minimum 200 kr!  

Vi er glad for alle bidrag!  

Grunnen til at vi har en sånn dag er for å gi 

elever i Afrika sjansen til å gå på en bra og 

brukbar skole. 

Det er også en fin måte å komme seg ut i 

arbeids livet, og lære seg og skaffe en liten 

jobb. Så bruk sjansen godt! 

Fredag den 25. oktober skal dere levere kvittering for arbeidet! 

Møt opp på Solbergs plass for å levere kvittering og eventuelle 

kontanter 

 



 

I 2018 
 

Tholimfundo Secndoary og high school er  

Skullerud skoles samarbeidsskole. 

 

• Skolen ligger i Izingolweni 12 mil sør for Durban 

 Det er ca 830 elever ved skolen 

 Skolen er bygget i 70-årene på dugnad av lokalsamfunnet  

 Skolen har fått ny rektor som sikrer at investerte midler blir anvendt 

effektivt 

 I samarbeid med de lokale skolemyndigheter er man også i gang med å 

renovere andre deler av skolen 

 

Resultater av innsamlingsaksjonen 2018: 

Renovasjon og utstyr av nytt laboratorium ved skolen! 

   

 



 

Mål for 2019 
 

Pusse opp og få oppgradert biblioteket på 

skolen Tholimfundo.  

Biblioteket skal renoveres og få flere nye 

spennende bøker for barna på skolen. 

Hvis Skullerud skole klarer å tjene 75 000 

kroner i 2019 og 75 000 i 2020 blir denne 

planen en realitet. 

Men for å realisere dette, trenger vi din 

hjelp! 

Slik ser biblioteket ut nå: 

 

 



 

www.impande.com 

mail@impande.com 

Facebook-side: Impande Gamalakhe Foundation Norway 

 

Vipps: 518 839 
Konto: 1201 5198 085 

 

 

Alle innbetalinger merkes med:  

elevens klasse og navn 
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