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Årsmelding for 2021, Rain Edge Norge
Virksomhet
Fadderordningen
Gjennom året ble 303.230 kr overført til Kenya fra fadderordningen. Disse midlene er
blitt brukt til den daglige driften av barnehjemmet i samsvar med formålet. Ved
utgangen av året hadde vi 69 (70) aktive fadderavtaler. Dette er vår primæraktivitet, og
en av de viktigste inntektskildene til barnehjemmet Sure 24 Homes.

Utdanningsfondet
Gjennom året ble 249.272 kr overført til Kenya fra utdanningsfondet. Disse midlene er
blitt brukt til eksterne kostnader ved utdanning i samsvar med formålet. I alt ble 16
elever sponset ifm. overgang til videregående skole og 29 elever med stipend til høyere
utdanning. Fondet mottok penger fra egne innsamlinger, fast støtte fra Misjonskirken,
øvrige gaver og en andel av støtten som gis gjennom fadderordningen.

Prosjekter
Gjennom året ble 179.276 kr overført til Kenya i prosjektstøtte. Disse midlene er blitt
brukt til et biogassanlegg ved Rain Edge High School, kjemilab og forberedelser til
åpning av brønn ved barneskolen Oldubei, ca 2 km fra den videregående skolen.

Innsamlinger
1. januar 2021 oppfordret vi til nyttårsbad for tiende gang. Hensyn til smittevern gjorde
at deltakerne ble bedt om å bade hver for seg. Årets inntekter gikk til utdanningsfondet.
Gjennom graving mot donasjoner ble 44.250 kr samlet inn av Magne Fosser. Vi mottok
også flere donasjoner på bakgrunn av fotograferingsjobber utført av Henning Sørum.

Reiser til Kenya
Strenge reiserestriksjoner gjorde at det ikke ble arrangert noen turer til Kenya i 2021.

Styre
Rain Edge Norges styre har bestått av følgende personer:

Thomas Hågensen valgt til 2023, Andreas Tangen (leder) valgt til 2022, Magne Fosser valgt til 2023,
Synnøve Hjemdal valgt til 2022 og Veronica Løken (nestleder) valgt til 2023.
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Øvrige verv
Fadderkoordinator: Veronica Løken
Regnskapsfører: Håkon Rambek
Revisor: Henning Sørum og Kjell Liborg

Medlemmer
Rain Edge Norge hadde 98 (98) medlemmer per 31.12, hvorav 89 faddere og 7 øvrige sponsorer.

Økonomi
Vi mottok 791.812 (657.725) kroner til formålet og overførte 731.778 (726.867) kroner fordelt på
drifts-, utdannings- og prosjektstøtte til Rain Edge Internationals virksomhet i Kenya.
Resultat - avdelinger (2021)
Avdeling
10 Barnehjemmet Sure 24

Inntekter

20 Utdanningsfondet

Kostnader

Resultat

333850

304674

29176

318420

255366

63054

1071

-1071

30 Drift
80 Generelle prosjekter

40452

72548

-32096

83 Brønn Oldubei

99090

107437

-8347

791812

741097

50715

Sum

Kostnader i tabellen over inkluderer gebyrer, og er derfor høyere enn faktisk overført beløp.
Regnskapet for 2021 er ført av Håkon Rambek og revidert av Henning Sørum og Kjell Liborg.
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