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Skriv ut siden

November er TRF - mnd; 
Ukebrev fra IPDG Svein og Anne- Grethe Aanestad på frivillig tjeneste for The Rotary Foundation i 
Tanzania!

Distriktsguvernør D 2290; Laila Lerum

Kjære presidenter og medlemmer i Distriktsorganisasjonen

"OUT of AFRICA"; 

Kjære DG Laila og alle rotarianerei D2290

En liten hilsen fra bush’en – nærmere bestemt Kilimambogo Mission 

Hospital, nær Thika, Kenya.

Så er vi bare oss to, og framfor oss ligger noen uker med ganske så 
beinhard jobbing. Tenner og betente rotrester fjernes på ganske så 
takknemlige pasienter fra de fattigste lag. Og de må betale – takstene er 
steget siden vi var her for fire år siden. En behandlingsseanse koster 
KSH 150 (NOK 15,-) for voksne og KSH 50 for barn og studenter. Dette 
er faktisk betydelige beløp for mange, og de ser seg kun råd til det aller 
mest nødvendige og akutte. Det gjør godt å føle at man er til hjelp, selv 
om arm og skulder verker etter timer med tanntrekking på løpende bånd.

I kveld skal vi på rotarymøte i Thika RC, en ganske så ny klubb. Ellers har 
vi i løpet av ”turistdelen” av vår reise besøkt ytterligere to klubber, 
henholdsvis i Nairobi og Arusha. I førstnevnte traff vi også 
distriktsguvernøren, som var på klubbesøk. En fin kar fra Uganda, som vi 
hadde truffet tidligere i år i Salt Lake City. Borghild Brennekåsa og Elling 
Michelet fra Notodden RK har reist sammen med oss i Kenya, Tanzania og 
Zanzibar i mer enn to uker. De var også sammen med oss et par dager her 
i Kilimambogo, før vi fulgte dem til Nairobi. I skrivende stund vil vi tro de 
nærmer seg London og nyter komforten British Airways på British 
Airway’s Boeing 767. Vi har opplevd mye artig sammen, og det ble tomt 
etter dem da de forlot oss.
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Vi hadde anledning til å lese ukebrevet om Rotary Foundation Month, ført 
i pennen av PDG Edrund. Først da gikk det opp for oss at tilfellet ville at 
vi gjør frivillig tjeneste, nettopp for The Rotary Foundation, akkurat den 
måneden som er satt av til TRF Month. Sannheter er, for å gjenta det til 
det kjedsommelige, at det ville være utenkelig med den slags frivillig 
innsats som vi gjør nå, om det ikke var for The Rotary Foundation. Det er 
et såkalt VSG (Voluntary Service Grant) som finansierer reise og opphold 
for oss. I tillegg er det meste av utstyr vi bruker finansiert ved det som 
kalles Matching Grants fra TRF. Så skulle ikke vårt eget fond, The Rotary 
Foundation, være verdt å støtte? Enhver ekte rotaryaner burde innse at 
det er her vi bør sette inn innsatsen!

Vi vil be om at du overbringer hilsener til samtlige klubber i 2290, samt 
alle i din organisasjon. Og ganske spesielt til din aller nærmeste, vår felles 
gode venn Kjell!

Varme ønsker fra

Anne-Grethe og Svein
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