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Eventure er en dansk forening, der opbygger støtteprojekter i udviklingslande. Foreningens 
nuværende fokus er på Projekt Zambia - et sammenhængende projekt med kvalitetstilbud 

til børn og unge i det nordlige Zambia. 

Projektets hjørnesten er Northern Star Academy - en gratis idrætsefterskole for udvalgte 
unge zambiere, som på grund af manglende økonomiske ressourcer er faldet ud af 

uddannelsessystemet. Efter et års ophold på skolen sendes eleverne videre i high school. 
Dette finansieres via foreningen af private sponsorer og gennem gymnasieindsamlinger.

Om Eventure og Projekt Zambia

Se mere på www.eventure.dk

Northern Star Academy gør en reel forskel for de unge zambiere. Skolens elever har ikke 
haft de økonomiske forudsætninger for at få en uddannelse, men fagligt og socialt er de helt 
i top - og det er netop derfor, de er på vores skole. Vi udvælger målrettet de kvikkeste unge, 

da vi tror på, at de kan skabe de største ringe i vandet - når blot de får chancen. 

Udover efterskolen rummer Projekt Zambia også børnehaven Eventure Care samt den 
mobile indskole Living Library.

http://www.eventure.dk


Som udviklingspartner med Eventure hjælper din virksomhed unge zambiere på 
vej mod en bedre fremtid. Foreningens partnere sikrer projektets løbende drift 

samt mindre fysiske udvidelser og vedligeholdelse.

Udviklingspartner

Eventures målsætning er, at hele projektets drift kan opretholdes af vores 
udviklingspartnere. Dette er den eneste måde, vi kan sikre en langsigtet og stabil 
økonomi for projektet. Samtidig betyder det, at vi kan bruge alle eksterne bidrag 

(enkeltstående sponsorater, donationer, kontingenter, indsamlinger etc.) til 
konkrete, større byggeprojekter og generelle forbedringer på skolen.  

For at nå denne målsætning har vi brug for 10 udviklingspartnere til at dække det 
samlede budget på 600.000 kroner om året.

Alle udviklings-
partnere bidrager 
med 5.000 kroner 

om måneden.



Jeres bidrag rækker langt! For 5.000 kroner om måneden er I med til at give…

Mangfoldige 
faciliteter

Åben 
fremtid

Leg og 
læring

Personlig 
udvikling

Håndgribelige 
kompetencer

Uddannelse

� Et års gratis ophold og undervisning på en 
idrætsefterskole for unge zambiere 

� Et samlingspunkt for hele nærområdet gennem 
sportsfaciliteter 

� Daglig adgang til træningsbane, stadion, multi-
arena, beach volley, bibliotek og meget mere 

� Leg, læring og viden til børn og unge i nær-
området gennem mobil indskole 

� Moderne undervisning med projektor, doku-
mentarfilm, computere m.m.

� Sko, sportstøj og arbejdestøj til skolens elever 
� Lokal videndeling af skolens pensum gennem 

eleverne 
� Oplysning og erfaring med bæredygtighed 

gennem soldrevne vandpumper og 
solcelleanlæg. 

� Transport med båd og bil til og fra skolen 
mellem hvert modul 

� Synlig udvikling i lokalsamfundet som følge af 
faste månedslønne til projektets ansatte

� Sund kost, medicin m.m. til skolens elever 
� Individuel, personlig udvikling for den enkelte 

elev 
� Mulighed for videre uddannelse efter opholdet 

på skolen 
� Et sted med plads til egne tanker og lige vilkår 

for alle 
� Håndgribelige kompetencer til de lokale 

arbejdere



Nuværende partnere

Vi søger og optager 
kun 10 partnere, som 

er nok til at drive 
hele projektet og alle 

omkostninger 
forbundet hermed.

Dit logo?



… en unik, skræddersyet 
erhvervsrejse til Zambia 

for kolleger, sam-
arbejdspartnere eller 

ledergruppen.

… kvartalsvise 
opdateringer med fuld 

dokumentation for 
udviklingen i projektet

… at aktivere jeres 
partnerskab med unikt 
indhold fra Zambia – på 

jeres egne platforme

… at inddrag med-
arbejdere / kolleger med 

et årligt foredrag om 
projektet

For jeres bidrag på 5.000 kroner om måneden får I blandt andet mulighed for…

… at repræsentere gode 
værdier med afsæt i et 

fysisk og konkret 
projekt



FAQ

Er projektets drift sikker, 
eller kan opsætningen 

potentielt trues af 
udefrakommende 

faktorer som eksempelvis 
korrupte politikere i 

landet?

Med sin beliggenhed ved Lake 
Tanganyika kan Projekt Zambia 
kun nås med båd og ligger altså 

isoleret, fredeligt og langt fra 
politikere, bureaukrati, potentielle 

uroligheder etc.

Hvordan kan vi vide, at 
dette ikke er en ny Tvind-
lignende opsætning, hvor 

nogle bagmænd får 
fingrene i mit bidrag?

Alle penge administreres gennem 
en dansk, almennyttig forening 

med en bestyrelse valgt på 
generalforsamling. Foreningen 

fremlægger regnskab hvert år og 
deler gerne dette med 
udviklingspartnerne.

Det har taget lang tid at 
skaffe de første partnere. 

Hvad sker der med mit 
bidrag, hvis I ikke lykkes 

med at skaffe alle 10 
udviklingspartnere?

Vores udviklingspartner altan.dk 
har tilbudt at holde hånden under 
projektet økonomisk, indtil vi når 

10 partnere. altan.dk dækker 
således differencen op til 600.000 

kroner om året, så længe det er 
nødvendigt.

http://altan.dk
http://altan.dk


25 medarbejdere 
fra altan.dk var i 

januar 2015 en tur i 
Zambia.

Se deres oplevelser i Zambia her: 
https://vimeo.com/projectzambia/altandk-i-zambia

http://altan.dk
https://vimeo.com/projectzambia/altandk-i-zambia


Det dækker jeres bidrag
Transport - 6% 
Transport fra elevernes hjembyer 
til/fra skolen mellem hvert af 
skoleårets 6 moduler. Derudover 
sejlads ifm. indkøb i Mpulungu 2-3 
gange om ugen.

Indkøb - 20% 
Dette dækker den mad, som ikke 
dyrkes på skolen: Brød, sukker, 
bønner, olie, krydderier, mælk, 
smør, fisk og fjerkræ, soja-protein, 
syltetøj m.m. Derudover sæbe, 
rengøringsmidler, koste, 
toiletpapir, sengetøj, medicin, 
brændsel m.m. 

Landbrug - 9% 
Dyrefoder, medicin, frø, 
haveredskaber m.m.

Løn* og pension - 32% 
Projektet udbetaler hver måned 
løn til 16 lokale fastansatte fordelt 
på køkken, rengøring, vedlige-
holdelse, bådfører, landbrug, 
skoleledelse/undervisere og 
projektansvarlige. 

Vedligehold - 6% 
Træbeskyttelse, maling, sanitet, 
brændstof til elektricitet og 
vandingsanlæg m.m. Derudover 
byggematerialer til mindre 
udvidelser, fx toiletforhold, 
tørrestativer m.m.

Undervisning og sport - 7%  
Div. skriveredskaber, notesbøger, 
plancher, internet m.m. Alle skolens 
elever får et fuldt sæt sportstøj 
bestående af t-shirt, shorts, 
fodboldstrømper og sportssko. 
Derudover bolde, net, kegler, 
redningsveste, bat, overtrækstrøjer 
m.m.

Administration - 10%  
Revision/årsregnskab, 
ejendomsafgifter, internet, 
tilladelser, SKAT (3% af 
bruttoindtægt) m.m. 

*Projekt Zambia udbetaler 
kun løn til lokale ansatte. 
Alle europæiske under-
visere, koordinatorer, 
håndværker etc. arbejder 
frivilligt og dækker selv de 
direkte omkostninger ved 
deres ophold på projektet.

Living Library/Eventure 
Care - 10% 
Lønninger m.m.



Aske Kornum Andersen 
Kommunikationsansvarlig 
+45 5122 8152  
aske@eventure.dk

Kontakt os i dag!

Har du lyst til at blive udviklingspartner? 
Eller vil du vide mere? 

mailto:aske@eventure.dk?subject=

