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Dette år har også været præget af projektaktivitet, dels med igangsætning, dels med
afslutning og et mindre projekt med støtte fra Lauritzen Fonden til opbygning af
vandopsamlingstanke.
Projektarbejdet har også i år været en proces med både op og ned ture.

Igangværende projekter
Development Peace and Education (DPE)
Projektets titel er:
Capacity Building and Advocacy for community participation in political processes and
decision making.
Development for Peace and Education (DPE) har i en del år arbejdet med
borgeruddannelse og styrkelse af borgernes involvering i politiske emner og
beslutningsprocesser på lokalt, distrikts- og nationalt niveau. DPE og Denmark Lesotho
Netværk (DLN) har indgået et partnerskab med den overordnede strategi at udvide DPE’s
aktiviteter til at omfatte tre nye geografiske områder. Projektet indeholder desuden
kapacitetsopbygning af DPE, for at kunne udvide aktiviteterne, kapacitetsopbygning af
lokalbefolkningen i de nye områder for at øge deres bevidsthed omkring mulighederne for
at deltage i politiske beslutningsprocesser, samt at yde fortalervirksomhed for at sikre, at
befolkningens synspunkter bliver hørt af politikere og embedsmænd på både lokalt og
nationalt niveau. Desuden skal DPE bl.a. udvikle en manual med metodebeskrivelse af
deres anvendte rollespil, et curriculum for træning af Animatorer og endelig en tjekliste for
Monitorering & Evaluering som er anvendelig på flere niveauer.
Projektet i samarbejde med DPE var beregnet til at slutte den 30. september, men en
ansøgning, i sidste sekund, om forlængelse på 3 måneder, blev imødeset fra Projekt
Rådgivningen (PR) og DLN. Dette med tilladelse til at bruge ubrugte midler til lønninger på
15.000 Maloti. Samarbejdet med DPE har på mange måder været en udfordring. Den
største vanskelighed set fra DLN har været en mangel på kontinuerlig kommunikation som
for eksempel tilbagemeldinger på forespørgsler og rapportering om projektets aktivitet og
regnskab. Da vi kom til 2 udbetaling, havde vi fortsat ikke modtaget et regnskab for året
2010, og vi fik ikke de oplysninger vi bad om. Det førte til et møde med PR, hvor Bodil
Mathiasen, Bodil Højlund, Anne Andersen og Helga Halk Højsager havde en vejledning
med Johannes Nordentoft PR. DLN var ikke villig til at udbetale 2. udbetaling så længe, vi
ikke kunne få et regnskab eller en rapport. Mødet mundede ud i, at DLN skulle stille som
krav at få de oplysninger vi bad om, forud for 2. og sidste udbetaling. Vi informerede DPE
om beslutningen, hvilket resulterede i hurtig tilbagemelding, og den frygtede krise var
overstået.
Projektet sluttede den 30. november 2011 som aftalt. Med de få tilbagemeldinger vi har
fået undervejs, står det uklart hvad og hvor meget, de har opfyldt af de planlagte
aktiviteter. Der er aftalt en evaluering med besøg i slutningen af januar og begyndelsen af
februar 2012.
Som supplement har vi bedt om en aktivitetsrapport inden 31. december 2011. Den er ikke
modtaget i skrivende stund. Som situationen er og har udviklet sig, må det antages at
være usikkert om DLN og DPE har kapacitet til at fortsætte et projektbærende
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partnerskab. Den kommende evaluering kan være den afgørende faktor for et fremtidigt
partnerskab på en eller anden måde.
De manglende dokumenter, rapporter og tilbagemeldinger på spørgsmål har for
bestyrelsen og arbejdsgruppen i perioder været dybt frustrerende. Samtidig har det også
været en god læreproces for DLN, hvordan det er at være partnere på distance.
Erfaringsmødet i PR, som er obligatorisk for alle Ngo’er som har projekter kørende, var en
rigtig god oplevelse for Bodil Mathiassen og Helga Halk Højsager, det gav os lidt mod og
tillid til at opgaven kunne klares.
Der har været tvivl om hvorvidt DPE's revisor er international godkendt. Firmaet har ingen
hjemmeside, og de har ikke responderet på adskillige mails. Vi har dog modtaget et
dokument, hvori det fremgår, at firmaet reviderer efter internationale standarder, så det har
vi valgt at tage for troende.

Rural Self-help Development Association (RSDA)
Projektets titel er:
Strengthening small scale farmer producer groups in Lesotho
Organisationen RSDA arbejder med at fremme og støtte landbefolkningens eget potentiale
for at sikre bæredygtig udvikling i Lesothos landområder. DLN og RSDA har samarbejdet
siden 2005, hvor DLN modtog midler gennem Minipuljen til et projekt, der blev afsluttet i
2007. DLN og RSDA ønsker at byge videre på dette projekt. Denne fase af projektet vil
dels kapacitetsopbygge RSDA bl.a. ved at støtte, at der udvikles vedtægter for at sikre at
RSDA har de rette redskaber til at støtte landmandsgrupperne. Samarbejdet vil der ud
over fokusere direkte på at kapacitetsopbygge de 40 landmandsgrupper, der er i de 2
samarbejdsområder i Lesotho. Formålet er at styrke både deres interne organisation og
deres evne til at samarbejde og netværke overfor lokale og nationale beslutningstagere.
Landmandsgrupperne har allerede etableret 3 paraplyorganisationer, som der ud over skal
styrkes og trænes bl.a. i fortalervirksomheder og andre metoder med det formål at
kapacitetsopbygge dem, og derved gøre dem i stand til mere effektivt at kunne påvirke
landmændenes livs-omstændigheder. Der vil desuden blive arbejdet med at træne trænere
for at sikre bæredygtighed, samt vidensdeling og erfaringsudveksling blandt
landmandsgrupperne.

Projektet startede 1. januar 2011. Den 5. - 18. februar tog Karen Steffensen, Line
Kaspersen og Maria Clausen til Lesotho, hvor de forhandlede en samarbejdsaftale, som
blev endelig godkendt af begge parter. Der blev lavet en aktivitetsplan og aftalt et
rapporterings system. Besøget indbefattede også et feltbesøg i Phamong hos nogle af
landbrugsgrupperne.
Der er rapporteret som aftalt med såvel regnskab som narrative rapporter. Nogle
aktiviteter er udskudt til næste kvartal, det er forklaret, og det er godkendt af DLN. Maria
Clausen ringer via Skype til RSDA hver måned. Det fungerer fint. DLN modtager hvert
kvartal monitoreringsrapport.
Arbejdsgruppen som består af Anders Hedegaard, Signe Hedegaard, Karen Steffensen,
Line Kaspersen og Maria Clausen har i forløbet ønsket, at der blev en navngiven tovholder
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til at varetage kontakten til RSDA. Maria Clausen har påtaget sig opgaven. Det er desuden
planlagt at Maria Clausen og Line Kaspersen tager på besøg først i 2012 med henblik på
en næste fase, for at sikre et kontinuerligt forløb uden ophold i aktiviteterne.
I projektbeskrivelsen er der desuden planlagt besøg i Danmark af 2 fra RSDA, hvor de
bl.a. skal besøge landbrug, dyrskue og økologiske haver. DLN forsøger at forene besøget
med DLN's 10 års jubilæum.
Samarbejdet med RSDA går efter planen.

Bestyrelsen
På generalforsamlingen 2010 blev der foretaget en vedtægtsændring som skabte
mulighed for at bestyrelsen kunne bestå af 7 medlemmer. Dette blev effektueret på
samme møde, så i dette år har vi været 7 (vi er altså kun 6) medlemmer af bestyrelsen.
Det er dog ikke alle møder hvor vi er fuldtallig, men altid et antal så vi er
beslutningsdygtige. Det betyder også, at der er flere hænder og hoveder at dele
opgaverne på.
Største parten af bestyrelsens møder omfatter DLN’s i gangværende projekter, og hvad
der kommer af andre emner, som vi skal tage stilling til. Noget vil blive beskrevet her,
andet under vore arbejdsgrupper, som har specifikke opgaver.
Bestyrelsen har brugt tid på at afprøve MANGO- testen på os selv som organisation.
MANGO er en finansiel sundheds test. En metode udviklet i England, for at afprøve egen
og partners troværdighed. Denne øvelse er dog hensat til de fysiske møder, hvorfor vi
endnu ikke er kommet gennem hele testen.
Der er i 2011 afholdt 3 fysiske og 4 Skypemøder.

Egne midler
I januar fik vi tilbagemelding fra Tips og Lotto om at de havde bevilliget DLN med 9.358,09
kr. Dette udfra en ansøgning på 48.000 kr. til Berea Agriculture Group, BAG, til at bygge
vandopsamlingstanke på udvalgte skoler I Berea district. Gennem de sidste år har vi haft et
ønske om at støtte BAG, men ikke haft midler til det. Beløbet fra Tips og Lotto kunne kun
række til 1 måske 2 tanke, derfor besluttede bestyrelsen at støtte BAG med 15.000 af egne
midler, og at midlerne fra T&L efter forespørgsel hos T&L blev givet til DPE som støtte til
indkøb af PCere. De 15.000 kr. ville række til 3 tanke. Planen var så at søge andre fonde til
dækning af 8 nye tanke. BAG meldte tilbage med en bygningsplan, navne på 3 skoler og 1.
oktober modtog vi en rapport, at alle 3 tanke var bygget, dog manglede der forbindelse
mellem tag og tank.

Fundraising gruppen
Claus Løschenkohl og Anders Foghsgaard har sendt ansøgninger til Tips og Lotto, T&L og
Lauritzen Fonden, LF for at få midler til at støtte BAG. Som nævnte fik vi 9.358,09 kr. fra T&P
dette beløb blev i stedet tildelt DPE til indkøb af IT.
Senere på året kom en tilbagemelding fra LF som havde besluttet at bevillige det ansøgte
beløb på 48.000 kr. til BAG.
BAG var hurtig ude med en byggeplan med navne på 8 skoler. Planen er at starte bygning af
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tanke i 2012. På grund af den gunstige kurs, vil der blive penge tilovers til tagrender eller
hvad BAG ellers finder relevant.

Kurser
Vi forsøger fortsat at deltage i kurser tilbudt fra PR.
Bodil Mathiassen og Helga Halck Højsager deltog i det obligatoriske erfarings udvekslings
møde. Partnerskab var emnet. Punkter var: relationer, fælles ejerskab, bidrag til
partnerskabet, fælles holdning til partnerskabet. Der skelnes mellem en samarbejdsaftale
og en partnerskabsaftale. Man kan have værdibaseret partnerskabsaftale eller fagligt
baseret partnerskabsaftale. DLN har primært fagligt baserede aftaler. En
partnerskabsaftale kan være langvarig (5-10 år) også uden projekter tilknyttet.
Man bør starte et projekt ved i forundersøgelsen at mødes med partnerens bestyrelse, og i
samarbejde med dem lave en fælles aftale for partnerskabet. Det politiske organ hos
samarbejdspartneren bør inddrages. Forundersøgelsesbeløbet er hævet med 10.000 kr. til
75.000 kr. Man kan søge penge til at måle effekt af tidligere afsluttede projekter og til fokus
på læring i faseopdelte projekter.
Lisbet Kristensen og Anne Andersen har deltaget i et kursus om nye medier ”Globale
tendenser”. Kurset handlede mest om, at afrikanerne har fået mobiltelefoner. Ikke specielt
lærerigt.
Anders Foghsgaard og Helga Halck Højsager deltog i ”Status og dialogmøde –
Projektpuljen” Et møde for alle medlemmer og brugere af Projektpuljen
Vi fik en status på PR’s aktuelle funktion af formanden for PR’s bestyrelse Vibeke Tuxen
med efterfølgende debat om hvilke udfordringer PR står overfor i det kommende år, og
med input til, hvordan Projektrådgivningen fortsat kan udvikle Projektpuljen.

Turist rejsen
I oktober 2011 gennemførte DLN en turistrejse til Lesotho. Turen var planlagt til 20
deltagere, men vi besluttede at gennemføre med 10.
Ved sidste års generalforsamling var vi lige ved at aflyse pga manglende interesse, men
besluttede at give det endnu en chance, hvorpå en af de allerede tilmeldte deltagere gik i
gang med at mobilisere sit netværk og skaffede de sidste nødvendige personer.
Det blev en rundtur i Lesotho med minibus. Vi startede i Maseru og kørte nordpå til
Tsheslanyane via Leribe. Herfra gik det videre til Katse Dam, Marakabei og Ramabanta
inden vi sluttede med 3 dage uden program, hvor deltagerne kunne få tid til at besøge
venner o. lign.
I løbet af turen besøgte vi 2 DLN projekter og mødtes med turistministeren. Besøget hos
turistministeren blev optaget af Lesothos TV og vist i aftenens nyheder.
Efter hjemkomsten har flere af deltagerne skrevet artikler til Lumela.
Rejsearrangøren Lisbet ville ikke have noget imod at arrangere endnu en rejse. Denne
gang evt. sydover med besøg i Sehlabathebe National Park. Et forslag til tidspunkt kunne
være påsken 2013.
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Hjemmesiden www.Lumela.dk
I løbet af året har vi skiftet hjemmeside ansvarlig. Lisbet Kristensen og hendes søn
Andreas sørger nu for at holde den opdateret. DLN har investeret i at få hjemmesiden
opbygget i et nyt CMS der er lettere at vedligeholde. Der er desuden sket enkelte
opdateringer på siden som at være turist i Lesotho. Vi har indtil videre beholdt
hjemmesidens opsætning og layout.

Lumela
Anne Andersen og Peter Rathmann står fortsat for, at der udkommer 4 numre af Lumela
årligt, og det er også sket i år. Alle nyhedsbreve bliver lagt på vores hjemmeside og skrives
på både dansk og engelsk.

Andre aktiviteter
Karen Steffensen fik en henvendelse fra ”Det levende hav”, som gerne ville samarbejde
med os om en aktivitet i Svendborg.
”Det levende hav” har i flere omgange sejlet med ”Anton” et skib med flygtninge, som er
blevet til i samarbejde med den kendte fynske kunstner Jens Galschiøt. Bestyrelsen
besluttede at tage denne opfordring som en mulighed for at udbrede kendskabet til DLN,
og så DLN som en medspiller til budskabet: Hjælp de fattige lande, så de ikke behøver at
flygte.
Skibet lå i Svendborg havn fra 1.-3. juli. Der blev lavet en plan for bemanding af udstillings
teltet. Karen Steffensen lavede nogle fine plakater, som blev hængt op sammen med
tæpper, kjoler og hvad vi ellers kunne finde af ting fra Lesotho. Der blev også lavet et stort
antal foldere, som blev delt ud på kajen.
Vi oplevede at mange besøgte vores udstilling, og der var også en del, som ikke kendte til
Lesotho. Overraskende var den store interesse for vores arrangement med at etablere
turistrejser. GF bør diskutere, hvilke kanaler, der skal informeres igennem ved en evt. ny
turistrejse til Lesotho.

Medlemmer
Det er lykkedes DLN at fastholde medlemstallet på godt 100 medlemmer.

Helga Halck Højsager
2011
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