
”If there is a will, 

there is a way!”  

Det du tror om meg  

– slik blir jeg !  

Sunshine interesseorganisasjon   Telefon: 91149402 

E-post: magodt@online.no 

Giverkonto: 63200630787 

co/ Marianne Godtfredsen  

St.Olavsvei 33  

4631 Kristiansand  

Sunshine   

Sunshine   

” Alle har vi 

et behov for 

å bli sett, og 

å bli verd-

satt.” sier 

spesialpeda-

gog Marianne Godtfredsen. Hun veileder og 

kurser personalet på Sunshine.  

I 2002 opprettet hun en privat interesseorga-

nisasjon. Målet med denne er å støtte Sunshi-

ne slik at de kan hjelpe sine fattigste og sva-

keste medmennesker. På Sunshine gis barna 

muligheten til et verdig liv. Et verdig liv tar ut-

gangspunkt i to måltider mat om dagen. 

”Then they will survive” sier Elsa Murangi, le-

der av Sunshine senteret.  

Bli en venn av Sunshine !  

Namibia ligger sør vest i 

Afrika. Før 1990 var landet 

under Sør-Afrika, og der-

med en del av apartheid 

regimet. I et fattig land un-

der oppbygging får barn og 

unge med funksjonshemminger lav prioritet.  I 

dag er HIV / AIDS, fattigdom og arbeidsløshet 

det største hinderet for menneskeverd og rett-

ferdighet. Med idealisme, kunnskap og en liten 

sum penger, prøver Sunshine senteret å ta 

vare på de barna som ikke har de samme mu-

lighetene som funksjonsfriske barn.  

Vi har sett at den lille hjelpen vi kan gi, 

nytter !  



Sunshine er en daginstitusjon for barn og 

unge med funksjonshemminger. Senteret dri-

ves av en idealistisk kvinne, Elsa Murangi som 

har som motto: ”Bring them in!”.  

På Sunshine er det alltid plass. Målet er å gi 

barna to måltider mat om dagen.  

Stikkordet er 

menneskeverd 
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Vil du være med å støtte 

dette prosjektet ?  

Etter å ha sett hvor lite som skal til for å 

gjøre en forskjell, har Marianne Godtfredsen 

startet en  privat interesseorganisasjon. Hå-

pet er at faste givere i Norge kan være 

med å holde virksomheten i gang på  

Sunshine.  Pengene 

skal utelukkende bru-

kes til mat, medisiner, 

legehjelp og utstyr. 

Ingen utgifter er knyt-

tet til administrasjon.   

Giverkonto  

SUNSHINE  

63200630787 

Målet er to måltider 

om dagen ... 

I forbindelse med Kristiansand Kommunes 

Partnership-arbeid i Walvis Bay, Namibia, 

har spesialpedagogene Marianne Godtfred-

sen, (prosjektleder) og  Helga Irgens Aas-

heim (sekretær) vært flere ganger i Walvis 

Bay og jobbet på Sunshine senteret.  

”Vi har jobbet med holdninger gjennom å gi 

kunnskap”  sier Marianne. Stikkordet er 

MENNESKEVERD – også for de svakeste. ” 

Det handler om å finne menneskets styrke. 

Vi har alle et behov for å bli sett og verdsatt 

for den vi er. ”   

Vårt motto er:  

”If there is a will, there is a 

way  - under forutsetning av at vi alle har 

nok mat på bordet”.  


