Årsmelding, Rain Edge Norge
Virksomhet
Gjennom 2010 har Rain Edge Norge forvaltet oppgaven med å videreformidle de gavene som er blitt
gitt til vår konto gjennom fadderordningen og øvrige gaver. I begynnelsen av hver måned har beløpet
som på det aktuelle øyeblikket har stått på fadderkontoen blitt overført til Kenya.
Fadderordningen har vært en stabil og god inntekt for barnehjemmet, og i løpet av året har vi fått på
plass tre nye faddere. Det har imidlertid blitt tatt inn langt flere barn ved hjemmet enn vi har hatt
faddere til. Dette har for øvrig vært avhjulpet ved at Karen Sones fra Canada har satt i gang en
supplerende fadderordning for barna ved Sure 24 home blant sine canadiske venner.
I tillegg til faddere, har vi et par andre støttespillere som gir faste beløp. Vi har også mottatt større
enkeltgaver. I løpet av høsten hadde vi dessuten en kampanje gående blant søndagsskolebarna på
Misjonsskirken i Askim, hvor de samlet inn penger til de nyankomne barna ved hjemmet.
Vi har allikevel fått meldinger om at økonomien ved barnehjemmet til tider har vært svært dårlig.
Viktige grunner har vært et stort inntak av nye barn, økte matvarepriser og at pågående
byggeprosjekter i tilknytning til hjemmet har krevd mye ressurser. Men vi vet at barna blir godt
ivaretatt, og man har ikke latt trange budsjetter gå ut over måltider eller skolegangen til guttene.

Styre
Rain Edge Norges styre består av følgende personer:
Andreas Tangen (leder)
Kaur Grønlien
Audun Slungård

Medlemmer
Rain Edge Norge hadde ved utgangen av 2010 fire medlemmer.

Økonomi
Gjennom 2010 mottok vi 94 907 kroner til arbeidet i Kenya, hvorav 41 270 kroner kom fra
fadderordningen og 53 637 kroner var øvrige gaver. Det ble det til sammen overført 92 657 kroner til
Rain Edge Internationals virksomhet, det meste øremerket barnehjemmet Sure 24 home. Den største
enkeltgaven vi mottok i 2010 var på 32 555 kroner, og ble gitt av Sub Church i Oslo.

