
- Der tragedien rammer, 
gir vi barna en ny fremtid!

Mest mulig av våre 
innsamlede midler går 
direkte til barna som 

verden har forlatt

Vi søker bedrifter som vil gi 
voldsutsatte barn en ny fremtid!
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Dina-stiftelsen arbeider med å gi voldsutsatte barn 
utdanning, trygghet, kjærlighet og håp – en god fremtid. 

Dette er krevende arbeid vi ikke klarer alene.

Vi ser etter partnere som har et genuint ønske om å 
være en positiv bidragsyter for at barn skal ha 

en trygg og omsorgsfull oppvekst. 

Vi trenger deg som samarbeidspartner. 
Bli med oss og støtt barna verden har forlatt! 

Funnet voldtatt som to-åring av en 18-åring da moren var ute 
på markedet. Blir nå ivaretatt av Dina-stiftelsen.
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Jeg er et levende 
eksempel på hvor mye 

Dina-stiftelsen betyr for 
jenter som meg! 

”
- Dina (17)



hundrevis av jenter
I 2002 befant Rune Edvardsen seg på 
en misjonsreise i Den demokratiske 
republikken Kongo. En dag da han 
var i Goma by, også kalt «verdens 
voldtektshovedstad», opplevde han 
et sterkt møte med en fortvilt mor 
som la en liten blodig voldsutsatt 
jente i armene hans. Hun var bare to 
år. Synet av den mishandlede jenta 
var uutholdelig. Jenta het Dina, og 
beretter historien slik:

«Jeg var bare to år gammel da det 
skjedde. Jeg husket ikke så mye. Jeg 
var jo bare en liten jente. Men min 
mor har fortalt. Som liten baby ble 
mine foreldre skilt. Min far fant en ny 
kone, og min mor var derfor alene om 
å forsørge meg, og mine tre søsken. 
Den dagen det skjedde var hun ute og 
solgte grønnsaker. Jeg var derfor hos 
mine onkler. Om kvelden, da jeg la meg 
i sengen, kom to av mine onkler inn 

på rommet og voldtok meg. Jeg hadde 
knapt lært å gå før jeg ble seksuelt 
misbrukt.»

Hjemme hadde Edvardsen to døtre, 
og han fikk et sterkt behov for å hjelpe 
lille Dina. Men det trengtes midler 
raskt for å medisinsk behandling til 
henne. Edvardsen ringte rundt til  
familie og venner, og fikk i løpet av 
kort tid nok midler til å sende Dina 
til sykehuset DOCS, i Goma. Dina 
beretter videre hva som skjedde:

«Noen måneder senere fikk jeg tilbud 
om å flytte til Dina-senteret i Goma. 
Den gangen var dette et lite hus med 
noen få jenter i samme situasjon som 
meg. Dette skulle være et senter hvor vi 
kunne få hjelp til å bearbeide traumene 
våre. Vi gikk på skole, fikk nye klær og 
nye venner.»

Ei lita jente ble redningen til

DINA-STIFTELSEN BLE ETABLERT ETTER ET TØFT MØTE MED LILLE DINA (2)
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Det skulle vise seg at en liten voldtatt 
jente ble en redning for hundrevis av 
andre. Ettersom årene har gått, har 
Dina-stiftelsen utvidet sine sentre 
og hjulpet mange jenter som Dina. 
Stiftelsen har også startet flere 
prosjekter verden over som hjelper 
mennesker i nød.

I dag gjennomgår dessverre svært 
mange kongolesiske jenter det samme 
som Dina. Hver time blir 48 nye 
kvinner og jenter voldtatt i DR Kongo 
(American Journal of Public Health). 
Det finnes ingen systemer som hjelper 
disse jentene. Dina-stiftelsen er deres 
eneste mulighet til å få hjelp.

«Alle trodde at livet mitt var over. 
Ingen trodde jeg skulle overleve 
voldtekten. Snart har jeg fullført 
videregående skole, og skal begynne 
på universitetet. Mitt liv ble bygd opp 
igjen på Dina-senteret i Goma. Jeg 
er et levende eksempel på hvor mye 
Dina-stiftelsen betyr for voldtatte 
jenter!»

Dina jobber nå ved senteret hun 
vokste opp på.

«På grunn av Dina-stiftelsen er min 
fremtid full av forventning og håp. 
Derfor er det minste jeg kan gjøre å 
hjelpe jenter som har opplevd det 
samme som meg.»

Dina (2016)
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Deres bidrag gir håp til jentene 
- støtt jentene våre og gi de 

en ny start! 

Rune og Dina 67
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To millioner kvinner og barn er voldtatt og torturert 
de siste årene i DR Kongo. Aldri har verden sett en 

krig der seksuell vold har vært mer utbredt. 

Hvorfor vi vil støtte voldsutsatte kvinner og barn i DR Kongo:
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kvinner og barn helt ned til spedbarnsalder
voldtas hver dag i DR Kongo

Et av verdens verste land å vokse 
opp i. Krig, korrupsjon og håpløshet 
råder i DR Kongo. Seksuell vold mot 
kvinner og barn er en av krigens 
brutaliteter. Sjelden har verden sett 
en krig der seksuell vold har vært 
mer utbredt enn i Kongo. 

Svært mange jenter opplever å få 
underlivene ødelagt. 

Lille Dinas historie er ikke unik. I 
denne stund er det svært mange 
jenter som trenger hjelp og omsorg. 

Dina-stiftelsen er deres eneste 
mulighet til å få hjelp. I over ti år har 
vi arbeidet for voldtatte jenter i DR 
Kongo.

Vi har to sentre der krigen herjer som 
aller verst. Her får voldtatte jenter et 
hjem, beskyttelse, medisinsk tilsyn, 
skolegang og hjelp til å bearbeide 
traumene.

Vi jobber for at jentebarna skal vokse 
opp til å bli trygge og selvstendige 
voksne – som ikke lar en tragedie 
definere hvem de er. 

Våre sentre gir en ny start og nytt liv.
Støtte fra din bedrift har stor betydning – for svært mange jentebarn.
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Emelines (5) oppvekst bryter med FNs barnekonvensjon om barnas rettigheter. 
 

Som liten baby mistet Emeline begge foreldrene i krigen. Hun og hennes eldre bror 
vokste derfor opp i en av Kongos overfylte flyktningleirer.

 
Men Emelines tragedie slutter ikke der. Emeline ble et voldtektsoffer i en alder av 
tre år. Den grusomme hendelsen fant sted en kveld hennes eldre bror gikk for å 

lete etter ved, og etterlot søsteren med sin kamerat. Den unge gutten hadde onde 
hensikter og forgrep seg på jentebarnet. 

Etter hendelsen hørte en forbigående kvinne skrikene fra Emeline. Kvinnen tok 
barnet med til et sykehus i nærheten, mens hennes bror gikk for å lete etter gutten 

som hadde skadet søsteren. Gutten hadde rømt, og var aldri å finne.  

 Emeline er en av voldtektsofrene som får hjelp av Dina-stiftelsen. Hun ankom 
stiftelsens senter i Goma i Nord-Kivu-provinsen – med sykdommer, infeksjoner og 

mentale problemer. 

Jentebarnet har nå fått medisinsk hjelp og hjelp til å bearbeide traumene sine. Hver 
natt sover hun trygt i en seng på Dina-senteret, får utdanning som gir henne håp og 

fremtid, og leker i dag som alle andre barn.

Emeline fra Kiwanja, i Nord-Kivu-provinsen
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På Dina-senteret i Goma får voldsutsatte barn en trygg hverdag og blir 
ivaretatt. For ethvert smil på veien mot et nytt liv, får Dina-stiftelsen nytt 
pågangsmot i sitt arbeid for voldtatte jentebarn i Øst-Kongo.



Jentene som bor på våre sentre har 
blitt voldtatt en eller flere ganger. 
Dette er barn fra to år og oppover. Din 
støtte gjør det mulig at jentene får et 
hjem, beskyttelse, medisinsk tilsyn, 
skolegang og hjelp til å bearbeide 
traumene. Jentene er avhengige av 
den hjelpen vi gir.

Jentene bor sammen med andre 
jenter som deler deres skjebne, og har 
ansatte som tar seg av dem. De får 
tilgang til psykologhjelp, advokathjelp 
og kirurgisk behandling på sykehus.

På begge sentrene får jentene en 12-
års udannelse, og opplæring i bruk av 
datamaskiner og symaskiner – som 
skal hjelpe de til å klare seg selv i 
fremtiden. Jentene flytter ut når de 
blir store nok til å klare seg selv. Det 
kommer inn stadig nye jenter etter 
hvert som eldre og selvstendige jenter 
flytter ut.

På våre nettsider kan du lese mer om 
vårt arbeid ved sentrene, hva støtten 
går til, hvem som arbeider der og bilder 
fra sentrene.

Dina-senteret i Goma, Nord-Kivu-provinsen. Dina-senteret i Bukavu, Sør-Kivu-provinsen.

Dina-stiftelsen hjelper også andre nødlidende, hvor deler av støtten også 
går til andre prosjekter vi arbeider med. På våre nettsider kan du se hva 

pengestøtten går til akkurat nå, og lese mer om våre prosjekter.
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Støtt Dina-stiftelsens to sentre 
Bukavu-senteret og Goma-senteret



På vårt første trinn bidrar din bedrift 
med et fast beløp hvert år. En måte å 
gjøre det på kan f.eks. være å hoppe 
over de vanlige julegavene ett år, og 
heller gi en gave til Dina-stiftelsen. 

For gaven som gis vil bedriften 
motta eksponering på våre 
nettsider, samt det dere trenger av 
informasjonsmateriell.  I noen tilfeller 
kan det være aktuelt at representanter 
fra stiftelsen besøker bedriften og 
informerer om stiftelsens arbeid. 
På denne måten bidrar dere til å gi 
mange barn en lettere hverdag, og et 
håp om en bedre fremtid. 

Beløp fra 5000 til 100 000 kroner

På trinn to går din bedrift inn i et 
noe mer forpliktende samarbeid med 
stiftelsen. Det blir tilrettelagt intern 
informasjon om prosjektet dere 
velger å støtte. Og dere gis mulighet 
for å besøke prosjektet sammen med 
representanter fra Dina-stiftelsen. 
I noen tilfeller vil man bli bedt om å 
bidra med kompetanseoverføring.

Dere får tilgang til å bruke 
representanter fra Dina-stiftelsen i 
intern opplæring og ved samlinger. 
Bedriften får også markedsføring 
gjennom Dina-stiftelsens digitale 
kanaler og nyhetsbrev.

Beløp fra 100 000 til 500 000 kroner 

Slik kan din bedrift støtte Dina-stiftelsen:
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Å støtte Dina-stiftelsen innebærer å ta samfunnsansvar på alvor.
 Støtten fra din bedrift kan gjøres på følgende måter: 

1) Finansiell støtte, valgfritt beløp 2) Støtte i form av kompetanse og 



På tredje trinn er din bedrift svært 
involvert i stiftelsens arbeid og 
er en delaktig part i at prosjekter 
blir gjennomført. Her søker vi 
samarbeidspartnere som har en 
kjerne-virksomhet som kommer 
prosjektene til gode, og bedrifter 
som er villige til både å overføre 
teknologi og kompetanse i de landene 
vi arbeider i. 

På trinn tre får bedriften tilrettelagt 
intern informasjon om prosjektet 
dere velger å støtte. Dere vil få tilgang 
til å bruke representanter fra Dina-
stiftelsen i intern opplæring og ved 
samlinger. Bedriften vil spille en aktiv 
rolle i gjennomføring av prosjektene 
og er on-site ved flere anledninger. 
Det vil bli gitt en bred markedsføring 
av bedriften gjennom Dina-stiftelsens 
digitale kanaler og nyhetsbrev.

Beløp fra 500 000 kroner og oppover

Mest mulig av de innsamlede midlene 
går direkte til jentene våre. Stiftelsen 
har frivillige som hjelper til for å holde 
administrasjonskostnadene nede.  

I tillegg til privatpersoner, har Dina-
stiftelsen mottatt midler fra aktører 
som Nedenes Rotaryklubb, Strand 
Restaurant, HSH Entreprenør, 
Modena Fliser, Operation Blessing, 
The Christian Broadcasting Network 
og Orphans Promise.

Næringsdrivende har rett på 
skattefradrag for gaver gitt til Dina-
stiftelsen. Det forutsettes at samlet 
gavebeløp er 500 kroner eller høyere. 
Innbetalingen må være på konto før 
31.12. 

Se satsen for året det gjelder på 
skatteetaten.no.

Har du spørmål om skattefradrag 
kan du kontakte oss på 38 35 75 40. 

3) Støtter med minimum 500 000 Slik brukes støtten

Skattefradrag
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Kontaktinformasjon:

Ta en uforpliktende samtale med oss 
dersom dere er nysgjerrige på hvordan det 
kunne ha vært å være en bedriftspartner.

Rune Edvardsen
Grunnlegger og leder

Telefon: 99 20 75 55

Epost: rune@dinastiftelsen.no
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Bilder fra Dina-stiftelsens 
arbeid for voldsutsatte jenter

 i Øst-Kongo.



www.dinastiftelsen.no
Støttekonto: 3000 37 22615

Dina-stiftelsen
Sarons Dal

N-4480 Kvinesdal
tlf:  (+47) 38 35 75 40  epost: mail@dinastiftelsen.no
facebook.com/dinastiftelsen


