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LIV-TORILL HEEN ESPELAND

A Million Voices (AMV), eller «En 
million stemmer» som det blir på 
norsk, er en ideell veldedighets-
organisasjon med røtter i Arendal. 

Frivillig innsats
Organisasjonens prosjekter drives 
på frivillig basis i Norge, og pro-
sjektene støttes av donasjoner fra 
enkeltpersoner og bedrifter, samt 
av fundraising-aktiviteter. Dette 
betyr at det er ingen tredje-part 
som påvirker organisasjonens be-
slutninger eller prosjektutvikling, 
forteller Camilla Johnsen.

Snart ti år i bransjen
– AMV ble etablert i desember 
2007. Det var etter et år med plan-
legging og nøye overveielse, ledet 
av Charlotte Johansen fra Arendal, 
som selv har bodd lenge i Manila. 

– Hun har bodd på Filippinene 
i sju år, og har jobbet som daglig 
leder av avdelingskontoret i Manila, 
informerer Camilla Johnsen.

Kontor i Arendal
– Hovedkontoret til organisasjo-
nen ligger i Arendal. Organisa-
sjonen har ingen ansatte og drives 
på frivillig basis. Hovedmålene til 
kontoret er å spre bevissthet om 

prosjekter og gjennomføre fund-
raising, informerer Johnsen.

– Alle prosjekter og aktiviteter 
styres ut fra det uavhengige lands-
kontoret i Manila på Filippinene. 
Fram til 2016 ble prosjektene drevet 
av et avdelingskontor, men er nå 

driftet av et lokalt styre i samar-
beid med A Million Voices Norge, 
sier hun. 

Prosjektområder er valgt ut fra 
eget felt-arbeid og studier gjen-
nomført den filippinske regjeringen 
og uavhengige institusjoner. 

– For tiden jobber AMV mål-
rettet i blant bydelene Tondo, 
Baseco og Ermita/Malate, forklarer 
Johnsen.

Øremerket fadderordning
– Av prosjekter jobber vi for tiden 
blant annet med et omfattende sti-
pendprogram for elever og deres 
familier. Et barn mottar alt han el-
ler hun vil måtte trenge for et helt 
skoleår, alt fra skolemat til tran-
sport, medisiner ved sykdom og 
skolemateriell, sier Johnsen.

– AMV har i tillegg til mu-
ligheten til å støtte en stipendelev, 
andre øremerkede donasjoner der 
de som bidrar selv kan bestemme 
hva de vil støtte, sier hun. John-
sen legger til at øremerkede midler 
for eksempel kan gå spesifikt til 
helseprosjekter eller til akademiske 
aktiviteter.

– Videre mener vi at lokalt 
eierskap og engasjement er blant 
nøklene til suksess for prosjektene 
vi driver med, og dette er områder 
vi fokuserer sterkt på, informerer 
Camilla Johnsen. 

Veldedighetsorganisasjonen 
A Million Voices (AMV) as-
sisterer barn og barnefami-
lier i Manila. 

OPPLÆRING: A Million Voices bidrar blant annet med øremerkede midler til akademiske aktiviteter.                                                                                                             FOTO: PRIVAT

Hjelper barn i Manila

ENGASJERT: Camilla Johnsen jobber til daglig ved flyktningtjenesten i Froland.  
Hun har et sterkt ønske om en gang å kunne dra til Manila for å kunne bidra der. 

STAS: Charlotte Johansen sammen med ei lokal jente som har fått en staselig 
utmerkelse.                                                                                                                FOTO: PRIVAT

Lesernes mening
KATTEHJEMMET

Min datter er en av flere ungdommer som bruker tid på å gjøre et meningsfylt frivillig arbeid på kattehjemmet på Blakstadheia. Nå 
vil kommunen fjerne denne muligheten og stenge kattehjemmet av visse årsaker. For folk flest er dette vanskelig å forstå. Huset til 
kattehjemmet ser ut som et vanlig bolighus. Der er ingen lukt, støy eller ekstra trafikk og det ser reint og pent ut både på utsida og 
innsida. Her er det mange som gjør en flott innsats med omplassering, kastrering og humant dyrearbeid.
Froland burde være stolte over dette og fremheve det som noe positivt. Et vedtak kan omgjøres hvis man vil.

Salve Kallevig
SALVE KALLEVIG

JOHN TVEITDAL

– Vi har skiftet ut alt av kjøledisker 
og belysning i butikken, og vår nye 
miljøprofil vil garantert komme 
kundene til gode, forteller butik-
ksjef Tommy Myhren hos Kiwi 
Blakstad.

– Det er nå LED-lys og Co2-
disker i hele butikken, noe våre 
kunder merket seg veldig fort, leg-
ger han fornøyd til.

Økt omsetning
– Vi hadde en pen omsetnings-
økning i 2016, og var en av de 
beste Kiwibutikkene i Agder, sier 
butikksjefen.

– Omsetningsøkningen var ikke 
bare et resultat av at våre trofaste 
kunder handlet mer, men også 
at vi hadde en fin kundevekst av 
nye kunder gjennom året, forteller 
Myhren bidere. 

Miljøvennlig butikk
– De nye kjølediskene vil for 
kundene være oversiktlige og med 
god belysning vil disse gi god va-
reeksponering. Alle diskene er 
Co2- disker og av det ypperste som 
finnes på markedet. LED-belysn-

ing vi har fått i butikken skal bære 
tydelig preg av at vi tenker miljø, 
noe flere og flere av våre kunder 
også gjør, forteller Myhren.    

– Oppgraderingen vi nå har 
gjort har kostet mye penger, men 
for oss er det viktig å vise at vi ten-
ker på våre kunder og vårt miljø, 
mener butikksjefen.

Kiwi Pluss kunder
– Vi er stolt over omsetnings- og 
kundeøkning vi hadde i 2016 og 
satser frisk også i 2017. Det å være 
Kiwi Pluss kunde har for mange 
blitt populært og ikke minst 
lønnsomt. Det er klart vi merker 
den pågående priskrigen som er 
i bransjen, og ser at kundene blir 
mer og mer bevisst om hva de skal 
handle når det kommer til butikk-
en, sier Myhren.

– Vi jobber hver dag hardt for at 
våre kunder skal trives i vår butikk, 
og det er hyggelig å se at frolend-
ingene bruker sine lokale butikker, 
sier en fornøyd butikksjef Myhren 
hos Kiwi Blakstad til slutt.

Ny miljøprofil hos Kiwi Blakstad

ØKER STADIG: Butikksjef Tommy 
Myhren og resten av staben hos 
Kiwi Blakstad hadde en solid 
omsetningsøkning i 2016. Her 
viser Myhren stolt frem de nye 
miljødiskene som i disse dager er 
montert i butikken.

Kiwi Blakstad har i disse 
dager hatt full oppgradering 
av kjøledisker og belysning 
i butikken, og satser med 
dette på ny miljøprofil.


