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Kjære Rotaryvenner, 

SAMMEN KAN VI BEDRE GJØRE EN FORSKJELL

Et av mine mål for dette Rotaryåret har vært å påvirke alle våre 45 klubber til også bidra til å skape en 

bedre verden også utenfor vårt eget lokalsamfunn. Jeg har drømt om at hver klubb skulle være 

involvert i et internasjonalt prosjekt. Ikke nødvendigvis med et stort løft alene - snarere har jeg i mine 

klubbesøk oppmuntret til samarbeidsprosjekter. Klubber uten tidligere internasjonal erfaring har større 

mulighet for å lykkes når de samarbeider med andre klubber. 

Jeg innser at det er et stykke igjen til mitt mål om 100 % internasjonalt engasjement. De klubbene som 

er i "tenkeboksen" anbefaler jeg å vurdere et prosjekt som Porsgrunn RKs jobber for å realisere i Sør-

Afrika.   

En fordel ved dette prosjektet er at det er veldig konkret og har et definert slutt-punkt. I samarbeid med 

den lokale klubben Amanzimtoti og distrikt 9270 jobbes det for å utstyre Adam Mission College sør for 

Durban med et topp moderne datarom. Adam Mission college ble grunnlagt ca 1850 og har vært en av 

de betydeligste utdanningsinstitusjonene for fargede ledere - blant de tidligere elevene finner vi blant 

annet Nelson Mandela! I Sør-Afrika som ellers i verden er utdanning viktig forutsetning for både 

landets og individets fremtid. 

Et annet viktig aspekt ved dette prosjektet er at vi har en lokal kontakt som kan sikre at prosjektet 

gjennomføres som forutsatt. PDG Nils Petter Svanholm tilbringer deler av året når Adam Mission 

College og vil stå som vår garanti for rett bruk av midlene. 

Prosjektet ønskes gjennomført som et Matching Grant prosjekt. Porsgrunn RK har bevilget Kr. 35.000. 

Den lokale klubben og distriktet reiser Kr. 40.000 inkludert Matching Grant på deres andel, Vi trenger 

flere bidrag for å kunne doble det beløp som foreløpig er reist. Jo flere klubber som støtter opp - jo mer 

vil distrikt 2290 også kunne engasjere seg med midler. 

På denne bakgrunn oppfordrer jeg distriktets klubber til å vurdere bidrag til en god sak. Ta kontakt med 

Porsgrunn RK ved Inger Andersen Kise [e-post an-kise@online.no; eller telefon 3355 0455 (privat)/ 

3556 4402 (jobb)] 

Jeg ser frem til tilbakemelding om god oppslutning. 

Ha en produktiv og positiv uke, 

ROTARYS FREMTID LIGGER I DINE HENDER.
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