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Frivillighetstjenesten i Rotary - en tannlege forteller
ved PDG Svein Aanestad

Fra PDG tannlege Svein Aanestad har jeg fått dette innlegget om hvordan man kan gjøre frivillig ubetalt 
tjeneste i et rotaryprosjekt i et utviklingsland. Svein er tannlege og  har gjennom mange år sammen med 
sin kone Anne Grethe, gjort en fantastisk innsats i mange land i flere verdensdeler og  selv fått mye 
tilbake. Nå er det akutt behov for  frivillig  innsats i India i  et tannhelseprosjekt  som har hatt god hjelp av 
 Rotary tidligere. Sveins orientering er et opprop til i  tannleger i våre klubber som kunne tenke seg å gjøre 
en  viktig innsats. Jeg sender appellen videre  og ber om at dette blir annonsert i klubbene.

Enestående mulighet for fantastiske opplevelser i Rotarys tjeneste----- 

Nayeem Sayeed kom som ung tannlege til Norge for mange år siden. Han 
bor sammen med konen Mohasina i Lørenskog utenfor Oslo, og har det 
meste av tiden jobbet som offentlig ansatt tannlege på hjemstedet. Som 
mangeårig medlem av Lørenskog RK, har han, som undertegnede, benyttet 
seg av muligheten til å gjøre en innsats som frivillig for Rotary en rekke 
steder i verden, bl a på Jamaica, i Guatemala, Brasil og Kenya. 

Familien investerte for en del år siden i et hus i Kottivakkam, en forstad 
til storbyen Chennai (tidl Madras) på Indias sør-østkyst. Nayeem fikk 
etter hvert ideen å starte sitt eget tannhelseprosjekt med base i dette 
huset. Med støtte fra egen klubb, samt RC of Guindy i Chennai og TRF 
(The Rotary Foundation) ble prosjektet startet opp i april 2001. Siden har 
mange rotarianere gjort en stor innsats på prosjektet, en vesentlig del av 
dem fra Norge. 

Selv hadde vi (Anne-Grethe og undertegnede) gleden av en måneds 
opphold i juni 2004. Det var en måned med hardt arbeid og mange 
fantastiske opplevelser både i arbeidssituasjon og på fritiden. Vi tilbrakte 
bl a en weekend i den spennende byen Bangalore, opplevde Kerala med 
cruise på fascinerende Backwaters, besøkte den tidligere dansk/norske 
kolonien Trankebar litt lenger syd, samt motorsykkelfabrikken Royal 
Enfield i Chennai. 

Page 1 of 2

31.03.2015http://orgmal.webcomputing.no/printone.php?id=21798&bid=117



Kollega Nayeem har dessverre kommet i en situasjon der han mangler 
tannleger for å fylle opp ledige måneder. Han har derfor kontaktet de 
norske Guvernører i et forsøk på å nå flere potensielle frivillige. Så, er du 
tannlege, rotarianer og rede for å oppleve noe helt spesielt og fantastisk, 
så nøl ikke: meld deg på! Ta gjerne kontakt med undertegnede for 
utfyllende informasjon. Ellers en flott webside: www.kottivakkam.info 

Selv skal vi til Guatemala som volunteers i inneværende år, og får derfor 
ikke anledning til å trå til. Men vi håper inderlig at andre av distriktets 
tannleger vil steppe inn og bestemme seg for en annerledes ferie! En ting 
er sikkert. Dere vil ikke angre! Det sydlige India er bare fantastisk, langt 
mer sjarmerende og ”laidback” enn i nord. Folk er på en helt annen måte 
vennlige, og selgere på langt nær så aggressive som på steder som New 
Delhi eller Mumbai. Det ville også være utrolig synd om Nayeems flotte 
prosjekt ble tvunget til å legge inn årene på grunn av manglende 
oppslutning. Det kan vi rotarianere og tannleger simpelthen ikke være 
bekjent av stilltiende å se på! 

PDG Svein Aanestad, DRFC (District Rotary Foundation Chair) 
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