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Nedenes RK, prosjekt 2018!

• NRK ønsket å delta i et internasjonalt 
hjelpeprosjekt

• Fant en mulighet rettet mot Zanzibar i Afrika

• Mål:
– Forbedre levekår for vanskeligstilte barn

– Bistå utvikling av helsetilbud

• Samarbeidspartnere:
– Dinastiftelsen

– Stonetown RK



Hvordan kan lokale klubber i A-A bidra?

• Vårt viktigste bidrag er penger til 
prosjektgjennomføring

• Penger må skaffes utenom klubbens ordinære 
drift

• Arendal og Nedenes RK startet i 2016 med å 
arrangere en festkveld i Kulturhuset

• En rekke lokale og nasjonalt kjente artister 
bidro til et flott program
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Ordfører Robert Cornels Nordli ønsker velkommen
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KELNER & Arendal Soul Children
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Dag Otto Lauritzen
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Jonas Alaska



Hva oppnådde vi?

• En flott og variert forestilling, med over 400 
fornøyde tilskuere i salen

• Lokale artister fikk vist seg frem i en proff 
setting 

• Aktiv støtte fra en rekke lokale sponsorer

• Støtte fra Distrikt 2290 

• Samlet overskudd: 73.000 kroner, overført i 
sin helhet til Dinastiftelsen i Zanzibar



Hva har skjedd på Zanzibar

• Pilotprosjekt startet Q1 2017, ferdig Q3 2017

• Bygging av et kombinert bolig- og 
undervisningslokale

• Enkelt maskinelt utstyr innkjøpt, lokal 
arbeidskraft og lokale råmaterialer

• Overføring av kunnskap og ferdigheter til 
lokalsamfunnet
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Dinastiftelsen

https://www.facebook.com/dinastiftelsen/videos/10153796961456481/
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Dinastiftelsen

https://www.facebook.com/dinastiftelsen/videos/10153796961456481/


Bygget er en god start

• Energieffektivt, utstyres med solpaneler

• Støtter en bærekraftig samfunnsutvikling

• Billig, selv målt med lokal standard

• Erfaringer kan gjenbrukes

• Større tomteområde innkjøpt, forberedes for 
videre utbygging



Grunnmur legges



Bygget reiser seg



Ferdigstillelse nærmer seg



Vi satser igjen!

• Ny festkveld arrangeres i Kulturhuset i Arendal 
lørdag 10. februar 2018

• Vi satser på å toppe fjorårets resultat med god 
margin!

• Vi har innledet et samarbeid med Stonetown
RK, og vil søke om midler fra TRF

• Vi inviterer våre naboklubber til å bli med på 
dugnaden!



Bli vår samarbeidsklubb!

• Kjøp en billett per medlem til kr 300,- per billett (50 
kroner under standard pris)

• Gir rett til logo og omtale i program, sponsorplakater 
og medieomtale 

• Delta som medsøker i vår TRF Global Grant-søknad 
sammen med Stonetown Rotary på Zanzibar

• Gi en opplevelse med mening i gave til deg og dine 
nære og kjære!



Takk for oppmerksomheten!


