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Verksamhetsberättelse Fromone2another 2015 

Fromone2another är en icke-vinstdrivande ideell organisation som arbetar för att stärka kenyanska 

kvinnors och flickors ställning via utbildning. FOTAs verksamhet 2015 har fokuserat på att fortsatt 

stödja flickors highschool-utbildning, flickor som antingen själva, eller deras mammor, är medlemmar 

i den kenyanska NGOn och kvinnoprojektet Nikumbuke. Under 2015 möjliggjorde vi för 34 flickor att 

gå 1 år i highschool; 9 läste sitt avslutande 4:e år och av dem gick 2 vidare till collegeutbildning efter 

avlagd examen. Vi följde flickorna genom hela sitt skolår och fick löpande statusrapporter från 

flickorna själva samt från Nikumbukes ledare Bendettah Thomas Muthina. 

Ordförande Louise Felldin återvände till Nikumbuke i mars 2015 och kunde konstatera att stora 

förbättringar har skett under de 3 år som gått sedan hennes senaste besök. Bättre skollokaler och 

kliniker, fler medlemsbyar (nu 7 st), över 60 vattentankar på plats i byar och egna hem, många fler 

kvinnor som var läs- och skrivkunniga, lönsammare företag och ett nytt miljötänkande. Bland annat 

var det nya centret i Lunga Lunga anslutet till det kommunala avloppssystemet. 

4/11 2015 genomförde FOTA ett större sponsorevent i Stockholm som tillsammans med övrigt 

fundraisingarbete samlade in över 80 000 kr till stipendier. Det innebar att vi vid årsskiftet 2015-

2016, kunde erbjuda alla 58 flickor som var kvalificerade ett higsschool-stipendium på 2000 

kr/person.  

Ett annat större arbete under året var att möjliggöra ett Sverigebesök för Bendettah Thomas 

Muthina. Syftet med besöket är att fördjupa och utveckla de olika samarbeten som Nikumbuke har 

med svenska organisationer. Under 2015 accelererade vi även vårt nyhets- och PR-arbete och 

skickade ut 11 nyhetsbrev som även publicerades i våra sociala kanaler och på vår hemsida. 

Under året 2015 har följande ekonomiska händelser skett: 

 Insättningar via donationer från privatpersoner och företag: + 82.583,66 sek 

 Återvinning mobiltelefoner: + 15 000 sek 

 Stipendieutbetalningar till Projekt Nikumbuke: 

- 2000 kr x 58 = 116 000 SEK (Transaktionsdatum 3/1 2016) 

 Övriga utbetalningar till Projekt Nikumbuke (stipendieadministration, bonus till personal):  

-10.650 sek 

 Kostnader för FOTAs IT-administration och event (mail, hemsida, Google Drive) 

o IT: -3.240 sek  

o Event: - 2.448 sek 

 Resultat för året: + 81.245,66 sek 

 Utgående balans: + 164.720,93 sek 
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Sammanfattningsvis är FOTA i god ekonomisk balans och har följt budget för 2015.  

Nytt mål för 2016 är att samla in 150 000 sek att investera i 75 stipendier och att starta upp ett 

hållbarhetsprojekt för Nikumbukes ekonomiskt långsiktiga överlevnad. 
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