
 
 

Det er med stor glede at vi kan feire treårs dagen til Ubuntu-prosjektet! 

 
Ubuntu-prosjektet gjør store forskjeller, bidrar til nye muligheter og styrker 

enkeltmennesker og lokalsamfunn i Sør-Afrika. 

 
Vi ønsker å benytte anledningen til å takke dere for fantastisk støtte og engasjement i 

årene som har gått. Dere har vært med til å spre ubuntu gjennom å vise godhet og 

kjærlighet mellom mennesker. 

 

 
 

 
Ubuntu- prosjektet er 3 år i mai 2008!  

 

I slutten av april 2005 satt Nina i Mlungisi township (rett utenfor Queenstown) og designet 

Ubuntu-prosjektet sammen med de lokale Queenstown mennene, Mzwamadoda S. Poni og 

Andile Hoho. Hun var i dialog med den lokale NGO’en PASCaP som gav råd om ulike 

produkter (såper, leppepomader, oljer, essensielle oljer, etc) og samarbeidsmuligheter. Lokale 

personer i Queenstown-området ble kontaktet for å undersøke mulighetene og behovet for å 

lage et ”såpeprosjekt”. Hun tok også noen telefoner hjem til familie og venner for å høre om 

muligheter for hjelp og støtte. Både lokale personer, PASCaP og familie og venner gav 

positive tilbakemeldinger. I mai ble det derfor bestemt at Ubuntu-prosjektet skulle starte opp i 

august 2005. Nina skulle være tilstede i noen måneder for å tilrettelegge prosessen og ha 

opplæring. 

 

Den 5. mai 2005, fikk Hilde en telefon fra Nina som nylig hadde returnert til København, fra 

sitt fire måneder lange praksisopphold i Sør Afrika. Nina fortalte Hilde om Ubuntu-prosjektet 

som skulle gå ut på å gi arbeid til unge mennesker som jobbet gratis som ledere for barne- og 

ungdomsprosjekter, i slumområdene (townships) rundt Queenstown. Dette skulle være et 

”hjelp til selvhjelp” prosjekt hvor de lokale sørafrikanerne skulle produsere håndlagde såper.  

 

Hilde kastet seg på første fly til København for å høre mer om ”såpeprosjektet”. Det tok ikke 

mange timene før hun bestemte seg for å bli med. I løpet av sommeren 2005 arrangerte vi 

ulike tilstelninger og samlet inn penger til oppstartsfasen. Tre måneder senere dro vi sammen 

til Sør-Afrika. Først fikk vi opplæring på ulike kompetanseområder av PASCaP i Cape Town. 

Etter en kort periode, dro vi til Queenstown for å møte Ubuntu-gjengen. Allerede første dag i 



Queenstown forstod vi at prosjektet hadde en del utfordringer: Ingen av de fremtidige 

Ubuntu- deltakerne kom på tiden, noen av Ubuntu-deltakerne hadde misforstått hva prosjektet 

skulle gå ut på og kirken vi hadde fått låne nesten gratis var liten, nedstøvet, hadde jordgulv 

og ikke innlagt vann. Kirken var plassert midt i townshipen.  

 

De første såpe-produksjonene kom allikevel i gang allerede første 

uken. Det tok tid å produsere de første såpene og vi brukte flere uker 

på å få såpene harde eller myke nok: Såpene måtte kuttes på riktig 

tid, og dette var som regel en del timer etter at de var laget. Dette 

innebar at Hilde og jeg brukte en del av nettene til å kutte såper på 

soverommet vårt (som for øvrig også var stue og kjøkken). Rommet 

vårt ble også brukt til oppholdslokale for alt materiale vi trengte fordi 

vi opplevde at materialet ble frastjålet fra kirken. 

 

I en lang periode produserte vi såper i kirken (som etter hvert ble 

veldig ren og pen) og solgte såpene fra en liten salgsbod på et fortau i 

Queenstown. 8.mai 2006 åpnet vi vår første butikk i 2 Owen Street, Queenstown. Vi leide et 

butikklokale som vi renoverte, og omgjorde til workshop- med 

en liten butikk ved inngangen. Leien av lokalene var høy, og 

beliggenheten til butikken var ikke ideell… Allikevel var vi en 

enormt stolt gjeng med store glis på åpningsdagen! 

 

Prosjektet hadde en del økonomiske utfordringer og Hilde og jeg 

arrangerte derfor støttekonserter, loppemarked og salg av 

produkter (sko, Ubuntu t-skjorter og Ubuntu såper) i Norge og 

Danmark. Dette resulterte i fine avisreportasjer både i Norge, 

Danmark og etter hvert i Sør-Afrika. Dette førte til at flere og 

flere ble kjent med oss og vi fikk utrolig god støtte fra mange 

mennesker (spesielt dere)! 

 

20. Oktober 2007 åpnet vi vår nåværende workshop og 

utsalgssted i 3 Shepstone Street, Queenstown. Etter å ha 

renovert lokalene er vi fantastisk fornøyde med resultatet. 

Beliggenheten er mye bedre enn vårt tidligere utsalgssted og 

det kan helt klart sees på vår månedlige omsetninger. 

Produktene vi selger er ikke lenger kun såper. Nå selger vi 

også andre typer håndlagde såper, leppepomade, solfaktor, 

lotion, dusj såpe, badesalt, body butter, vesker, 

 t-skjorter, håndklær, osv. 

 

Ubuntu- prosjektet har med andre ord gått fra å være en tanke 

om et mikrofinansiert ”såpeprosjekt”, til å bli et av de mest og 

best omtalte ”hjelp til selvhjelp” prosjektene som noen gang 

har eksistert i Eastern Cape, Sør Afrika! 

 

Når vi tenker tilbake til 2005, og i dag ser hvor langt Ubuntu- prosjektet har nådd, er vi utrolig 

stolte over hva vi har fått til sammen med lokalbefolkningen i Queenstown! 



Hilde har i det siste halvannet år arbeidet alene med daglig 

drift og koordinering i Sør-Afrika, mens Nina har arbeidet i 

Norge som en internasjonal koordinator. En ting er helt sikkert: 

vi hadde aldri hatt muligheten til å utrette hva vi har utrettet 

hadde det ikke vært for all den støtten og motivasjonen vi har 

fått av alle dere trofaste støttespillere! Tusen hjertelig takk!!!  

 
Lulu utenfor Ubuntu-butikken, april 2008. 

 

 

Sør-Afrika: januar- mai 2008 

v/ Hilde Marie Kvarenes 

 

Ny emballasje til våre UBUNTU produkter 

De siste fire månedene her i Queenstown, har krevd mye tålmodighet. Vi har måttet vente på 

levering av ny emballasje (flasker og krukker til våre produkter) i hele fire måneder! Jeg ble 

lovet at varene skulle leveres i begynnelsen av desember. Allikevel kom først varene våre i 

begynnelsen av april! Dette har medført at mars ble en stille måned, tiltross for at februar var 

den beste måneden vi noensinne har hatt salgsmessig. 

 

Unnskyldningene jeg fikk fra fabrikken var at det alltid tar tid å komme seg tilbake på bena 

etter juleferien (som i Sør-Afrika er 4-5 uker), og som alle andre skyldte leverandøren og 

fabrikkeieren på Eskom. Eskom er Sør-Afrikas statlige svar på Hafslund, og eneste 

strømleverandør i landet. I løpet av det siste året har ikke staten hatt kapital nok til å 

videreutvikle Eskom, noe som har ført til at strømmen blir kuttet i visse områder av landet 

hver dag! Dette går selvfølgelig ut over forretningslivet, og dermed også Ubuntu-prosjektet.       

 

The Osner Group 

En annen ting som også har krevd mye tålmodighet denne høsten er avtalen vår med The 

Osner Group. The Osner Group er en av de største hotellkjedene her i Sør-Afrika, og drives 

av familien Osner. I november hadde vi besøk av The Osner Groups leverandør, Peter Guest 

fra Chem-ex. som blant annet leverer såper og andre produkter til The Osner Group. Peter 

Guest gav uttrykk for at alt var i orden og at han var klar for å signere en kontrakt med oss, 

slik at vi i Ubuntu-prosjektet kunne begynne å supplere The Osner 

Group med våre 25 grams såper fra februar. Da jeg i januar kontaktet 

Peter Guest hadde han plutselig forandret mening, og etter dette har 

det vært mange møter – og utrolig mange mennesker som har 

forandret mening fra dag til dag. Etter mye arbeid ser det nå ut til at 

vi begynner å bli enige om såpenes pris og kvalitet, og jeg ser frem 

til et nytt møte med Mr. Osner i mai. Vi håper på et positivt resultat! 

 

Barne- og Ungdomsprosjekter 

En tredje ting som har krevd mye tålmodighet den siste 

tiden er rektoren ved Van Coller P. P. School. Etter å ha 

skrevet kontrakt med ham i desember, renoverte vi et 

klasserom som vi hadde fått til disposisjon til Barne- og 

Ungdomsprosjektene for de to kommende årene. 

Klasserommet var i så dårlig stand at ingen hadde brukt 

det i løpet av de tre siste årene, dette tiltross for at det ble 

samlet inn penger til renovering fra alle elevene ved 



skolen i fjor… I dag vet ingen hvor disse pengene er… Da Thumeka (fra Ubuntu-prosjektet) 

og jeg kom for å sette i stand vårt nyrenoverte klasserom i januar, fant vi klasserommet låst 

med hengelås. Da jeg dagen etter gikk for å møte rektoren ved Van Coller, kunne han ikke 

huske at han hadde signert en kontrakt med meg. Da jeg viste han kontrakten, sa han allikevel 

at dette ikke kunne la seg gjøre. I tillegg ble vi verbalt angrepet av flere lærere som fortalte 

oss at de hadde behov for vårt renoverte klasserom. Videre sa de at det kanskje var mulig for 

oss å ta i bruk et annet klasserom og renovere det dersom vi fremdeles skulle ha Barne- og 

Ungdomsprosjektet!  

Både Thumeka og jeg var dypt skuffet denne dagen, og vi fortalte dem at de hadde brutt 

avtalen vår. Nok en gang fikk vi bekreftelse på at det er vanskelig å ha et positivt samarbeid 

med Mlungisis township skoler! Etter denne episoden hadde jeg utrolig lyst til å kontakte 

lokalavisen, men alle jeg har drøftet situasjonen med har frarådet meg dette på grunnlag av 

min egen sikkerhet! 

 

Positive hendelser 

Det har også vært mange positive hendelser, og blant dem er salg av våre 

varer og produkter. Salget til lokale Bed & Breakfast’s, dagligvare 

butikker, helsekostbutikker, hudpleie salonger, apoteker og 

bensinstasjoner har virkelig gått bra den siste tiden! Dette har ført til at 

motivasjonen vår har økt, og at vi er klar for flere utfordringer her i Sør-

Afrika!   

 

 

 

 

 

Norge: Januar- mai 2008 
v/ Nina Tanggaard 

 

Det er stort å feire treårs dagen til Ubuntu-prosjektet! Det mest naturlige stedet å feire denne 

dagen ville vært i Sør-Afrika sammen med resten av Ubuntu-gjengen. Heldigvis er jeg 

omringet av mange Ubuntu-sjeler her i Norge som jeg kan dele gleden med. 

 

Ubuntu i Norge 

Ved siden av å engasjere meg i Ubuntu-prosjektet arbeider jeg som Formidlingsansvarlig på 

Nobels Fredssenter. Dette arbeidet har medført at jeg har hatt begrenset tid til markedsføring, 

salg og oppfølging av Ubuntu-prosjektet her i Norge. Hilde og jeg har hatt jevnlig kontakt, 

men hun har hatt hovedansvaret for daglig drift og samarbeidet med lokale partnere i Sør-

Afrika.  

 

Selv om jeg har hatt mindre tid til å engasjere meg i 

Ubuntu-prosjektet har heldigvis gaver blitt gitt, 

produkter solgt og motivasjonen holdt oppe av 

engasjerte og giverglade Ubuntu-mennesker i Norge, 

Danmark, Sverige og Irland. Dere har virkelig bidratt 

til at det videre arbeidet i Ubuntu-prosjektet har gitt 

fantastiske resultater. Uten deres ubuntu hadde ikke 

dette vært mulig! Mange av dere har støttet oss 

gjennom hele perioden og støtter oss fremdeles. Det 

imponerer, varmer og motiverer! Tusen hjertelig takk. 



Ubuntu såper og Ubuntu t-skjorter 

I 2008 har vi fått over kr 11 000 fra såpesalg og gaver fra 

Norge, Danmark og Irland. Bidragene kommer primært fra 

såpesalg og faste givere, men vi har også mottatt pengegaver fra 

bursdag. Over 80 personer går også rundt med våre Ubuntu t-

skjorter. Vi setter utrolig stor pris på deres støtte! Det har stor 

betydning for Ubuntu-prosjektet og gleder oss veldig!  

 

Nettsiden 

Beklageligvis er nettsiden til Ubuntu-prosjektet ikke oppdatert.  

Dette skyldes ikke vilje og ønske, men rett og slett mangel på ressurser og penger. Vi håper 

allikevel at den vil bli oppdatert innen kort tid. Ønsker dere mer informasjon og nyheter, kan 

dere ta kontakt med Hilde eller meg på mail. Dersom det finnes noen sjeler der ute som 

ønsker å vise litt ekstra ubuntu ved å hjelpe oss til å oppdatere nettsiden, må dere gjerne ta 

kontakt… 

 

Utsalgssteder i Norge 

Vi har stor glede av våre samarbeidspartnere i Norge, Danmark og Irland. Vi er takknemlige 

for deres engasjement og bidrag. Våre Ubuntu-produkter selges på ulike steder:  

Kristiansand: 

- Vitus Elefantapotek, Gyldenløvesgate 13, www.vitusapotek.no 

- LiBe Fairtrade, Tordenskjoldsgate 24, www.libefairtrade.no 

- Coop Prix Lund, St. Olavs vei 15 

- Coop Prix Gimlevang, Ingerthas vei 1 

- Artisjokken Helsekost, Skippergata 12 

- Charlies, Vestre Strandgate 12, www.rederiet.com 

- Lundskråga, Markveien 2 

 

Oslo: 

- Friends Fair Trade, Storgata 36, www.friendsfairtrade.no 

- HUD Aker Brygge, Stranden 85, www.hud.as 

- Majorstua Te og Kaffe, Bogstadveien 39 

Såpene selges også av privat-personer i Oslo, Stavanger og Kr.Sand. For mer informasjon; 

kontakt Nina i Oslo (tlf: 97 64 50 63). 

 

Danmark og Nordirland: 

- Elisabeth og Higgi Higginson. Mobil: +45 27282919 

   

Et lite tips til sommeren   

Soling og bading kan gi tørr hud. Ubuntu såpene er fuktighetsgivende og kan 

derfor være med til å forebygge tørr hud. Såpene inneholder essensielle oljer 

som blant annet renser og pleier huden. Pengene går fremdeles uavkortet til 

Ubuntu-prosjektet . 

 

Med varm Ubuntu hilsen fra  

Hilde Marie og Nina  

 

Hilde Marie Kvarenes      Nina Tanggaard 

hilde@ubuntuprosjekter.com     nina@ubuntuprosjekter.com 

+ 27 824 352 374       + 47 97 64 50 63 

Vilde og Marie 
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