Prosjekter som har fått støtte i andre halvår 2015:

Antropos Forlag

Antropos forlag og bokhandel er det sentrale stedet for utgivelse og formidling av antroposofisk litteratur i Norge, med bøker på nordiske språk, engelsk eller tysk. Forlaget
legger vekt på kvalitetslitteratur, og ønsker å tilby gode bøker for barn og ungdom.

Senter for Flerkulturel Ungdom i Rogaland

Formålet til Senter for Flerkulturel Ungdom i Rogaland er satt opp i henhold til integrering, lære og sosialt fellesskap. I dag har organisasjonen registrert 204 medlemmer
og støtte fra Gavefondet bidro til å lage en liten bibliotek til medlemmene der de skal styrke sitt norske språk.

Geitebanken og jenteinternatet, Twawose kooperativet, Tanzania

For å bedre situasjonen til småbøndene i Mgeta området i Tanzania ble norske melkegeiter introdusert i slutten av 1980-årene, som et samarbeidsprosjekt mellom
Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (NMBU) og Sokoine University of Agriculture (SUA) i Tanzania. For å hjelpe og lære av hverandre gikk de sammen og startet en
organisasjon for geitebønder, og de valgte å kalle organisasjonen Twawose. Twawose betyr «la oss komme sammen» på det lokale Tanzanianske språket Luguru.
For mange jenter var det også en overhengende fare for å bli overfalt på veien, de voksne holdt dem rett og slett hjemme. Man trengte et internat jentene kunne bo på.
Dette internatet ble påbegynt i høst 2014 og i februar dro en gruppe på 20 voksne fra Norge for å hjelpe til med byggingen. Internatet skal huse 50-60 personer, allerede
nå er 30 jenter flyttet inn.

Foreningen Jevnaker Hage

Forening Jevnaker Hage planlegger skolehage, kurssenter og lærings og inspirasjonssenter, parsellhager og et brobyggende prosjekt i forhold til ulike generasjoner og
grupperinger. Forening Jevnaker Hage har fått tilskudd fra Gavefondet til en økologisk hagen som opparbeides ved dugnadsinnsats, og ulike instanser som skoler,
barnehager, asylmottak , NAV, osv. er med i samarbeidet om den inkluderende felleshagen foreningen ønsker å oppnå.

Afrosolo

Afroslo Musikkfestival ønsker først og fremst å fokusere og inspirere lokale band og artister, både unge talenter og profesjonelle afrikanske utøvere i Oslo. Festivalen
ønsker å skape en møtearena for mangfold, spesielt rettet mot afrikansk musikk og har som mål å gjennomføre opplevelser ved å vise fram det store omfanget av
afrikanske kulturelle tradisjoner i Norge.

Det Friske i Det Syke

Det Friske i Det Syke er en forestilling som tar publikum med inn i tankene på Juni, som den gangen var en sterkt spiseforstyrret ung kvinne som kjempet seg fram mot
livet og lette etter å finne frem til det friske i det syke. Publikum følger både oppturene og nedturene gjennom hennes autentiske dagboksnotater og litterære tekstbiter hun
skrev gjennom perioden hun var syk. Parallelt med dette følger publikum historien hennes gjennom øynene til alle behandlerne hun var innom – gjennom tekstfragmenter
fra journalnotater og sykepleierapporter skrevet av hennes behandlere både ved poliklinikk og ved ulike behandlingsinstitusjoner.

La Humla Suse

Forening La Humla Suse ønsker å spre kunnskap om humler og få involverte til å gjøre konkrete tiltak for å hjelpe humlene. Foreningen sprer kunnskap til blant annet
etater, organisasjoner, lærere, førskolelærere, kommuner, bønder, hageeiere og folk flest. La Humla Suse har fått tilskudd fra Gavefondet til promotering og
dokumentasjon av aktiviteter.

Barnas Blad

Barnas Blad tar sikte på å utvikle barnas kreativitet og lyst til å gjøre konkrete ting for å bedre miljøet gjennom gode støttespillere i hverdagen, både for barn og voksne.

