arbeta
tillsammans

Kids Of Kilimanjaro grundare George Namkung och GNLD President & CEO Roget Uys
besöker elever i Monuli.

– det gör skillnad!
GNLD stödjer
“Kids Of Kilimanjaro” för att
förändra unga människors liv
PEOPLE EMPOWERING PEOPLE. Varje
medlem i den världsomspännande GNLDfamiljen hör och agerar utifrån dessa ord
varje dag. Många tänker först och främst på
våra produkter, som kan förbättra din hälsa
och på vår oslagbara ekonomiska möjlighet.
Men dessa ord betyder egentligen mycket
mer.
Historiskt sett har GNLD generöst stöttat
och engagerat sig i olika hjälporganisationer,
speciellt de som riktat sig till barn. Vi har
valt välgörenhetsorganisationer, både lokala
hjälpprogram och internationella satsningar,
vilkas arbete har samma värdegrund som vi:
att uppmuntra människor till bättre hälsa
och personlig utveckling.
År 2004, efter ett fantastiskt äventyr då
affärsmannen George Namkung bestigit
berget Kilimanjaro i Tanzania, reste han
runt i regionen och besökte skolor. George
visste att han skulle få se smutsiga golv,
otillräckliga skolböcker och undermåligt
skolmaterial, men han var helt oförberedd
på den hunger han fick se i barnens ögon.
Engagerade lärare förklarade att den största
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utmaningen för dessa barn är att varje dag
gå den långa vägen till skolan utan mat i
magen. Många av eleverna lämnar skolan
redan vid lunchtid för att leta efter mat eller
gå ner till stan och tigga.
“Efter att ha åtevänt hem, kunde vi inte få
tankarna och bilderna på de hungriga barnen
ur huvudet. Från det att de fyller 4 år är
varje dag en ständig jakt på mat och näring”,
konstaterar George, som genast började att
lägga grunden för hjälpprogrammet “Kids
Of Kilimanjaro”.
Den fristående organisationen “Kids of
Kilimanjaro” utvecklades snabbt till en
icke kommersiell stiftelse. Genom det outtröttliga arbete som George och hans familj
och andra stödjare lagt ner, har ”Kids of
Kilimanjaro” lyckats ge 13000 skolbarn ett
lagat mål mat om dagen de senaste fem åren!
Men det finns fortfarande mycket kvar att
göra. ”Kids Of Kilimanjaro” har helt enkelt
inte de resurser som krävs för att nå alla
skolor i området, fortfarande behöver 8000
elever på 17 skolor mat varje dag.

En organisation med ett så starkt fokus på
att förbättra barns hälsa genom både bättre
och mer näring, stämmer överens med
GNLDs kärnverksamhet och värderingar.
Det var inte oväntat att GNLDs grundare
Jerry Brassfield genast ville bli en del av detta
viktiga program. När han hörde om de 17
skolorna som väntade på hjälp agerade han
snabbt och beslutsamt. “George Namkung
är en hängiven och handlingskraftig man” sa
Jerry Brassfield. “Vi är stolta över att få vara
en del av den här organisationen och hjälpa
dessa barn. Som banbrytande inom näring
och hälsa, är det en ära – och vårt ansvar –
att vara en del i detta projekt.” Med stöd av
GNLD har ”Kids Of Kilimanjaro” redan
kunnat hjälpa 2000 fler elever varje dag med
mat och har dessutom lovat att det ska bli
6000 elever till under 2011! ”GNLD är helt
fantastiskt”, säger George.
De som har fått ta del av ”Kids Of
Kilimanjaros” matprogram sedan det startade för 5 år sedan, växer och frodas och de
barn som nyss kommit in i den dagliga rutinen med ett lagat mål mat per dag utvecklas

snabbt. Immunförsvaret är starkare och
de kan koncentrera sig bättre på studierna.
Under den senaste resan till Tanzania,
besökte GNLDs President and CEO Roget
Uys det inspirerande arbete som ”Kids Of
Kilimanjaro” gör. “Genom detta fantastiska
program, kan barnens drömmar om utbildning äntligen förverkligas” förklarar han.
”Underbara och kloka barn har fått hoppet
tillbaka – vilket också ger oss ökat hopp om en
bättre framtid.”
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