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Grethe og Erik Gran

PETS 09.03.2019

MEGA POLIO CAMPAIGN



Etter frokost og et par timers søvn, får vi en fin dag med sightseeing. Vi 

besøker Humayun Tomb, India Gate og Lotus tempelet

TURIST I DELHI FØRSTE DAG



04.01.19 reiser 85 gjester fra Australia, 

Bahamas, Canada, England, Norge og 

USA fra Delhi til Agra med buss, hvor 

Rotary Club of Agra ønsker oss hjertelig 

velkommen med nye blomsterkranser. 

IPDGene blir invitert med i åpningen av 

møtet med tenning av lys



I Agra Rotary Klubb har de en gest overfor gjester de vil hedre, de gir gaver. 

Om det er skjerf hver gang vet jeg ikke, eller om det var skjerf fordi det var 

vinter



Møtet gjennomføres med forelesning av to ”overlevere” etter poliosmitte, og 

underholdning med dans av elever fra en ungdomsskole



IMPONERENDE OPPLEGG

Vi føler oss veldig velkomne og tildeles vester, capser og navneskilt før 

vi skal ut på  2 timers ”rally” i slummen



Klare for ”rally” i slummen. De 

unge guttene er fra Canada og 

var med sine besteforeldre og 

mor/tante



Da vi kom fram til startstedet ble vi 

overrasket over opplegget med 

deltakelse av også militære skoleelever 

(de starter utdanningen 14 år gamle) 

+ et lokalt ”trommekorps”



Så er vi klare for utdeling av løpesedler i Agra-slummens trange gater. 

Det kan best sammenlignes med å gå i 17.-mai tog i Norge, det var et yrende 

folkeliv (og dyreliv med kuer, griser, hunder og aper)





Og livet går sin gang mens vi toger forbi



Barna er som barn flest, og syntes dette var veldig moro

Dyrene tok ikke imot løpesedler



Små fine butikker langs de trange gatene







Alle tar imot løpesedler



Det kan ikke beskrives hvordan det føltes å møte alle disse fargerike 

menneskene











Neste dag er vi klare for dråpevaksinering



VAKSINERING UTE I LANDSBYENE

Vi møtes på det lokale sykehuset. Etter  bytting av vimpler deles vi inn i grupper;

21 biler med 4 rotarianere, en assistent og en sykepleier i hver. 

Vi kjører ut til ulike små landsbyer.





Hver klubb fikk sitt banner



Da var jeg glad for at jeg hadde gjort oppmerksom på at jeg ikke tilhørte 

Tønsberg, men FÆRDER



Her er vi samlet på det som fungerte som ”helsestasjon”  - hit kom foreldre 

med barna



Flest mødre, naturligvis



Sykepleier setter andre vaksiner med sprøyte og noterer i protokoll



Just two drops - og en premie  (som var en ball eller tute) 



Barna syntes åpenbart at det var spennende med besøk fra Norge



De ville hele tiden ta selfies med oss



Da alle barna som var kommet til ”helsestasjonen” var vaksinert, tok vi en 

runde i landsbyen for å søke opp flere barn å vaksinere



Dette er nok en vanlig indisk landsby



Og vi fant flere som skulle ha 

sine 2 dråper



Så kom vi til skolen og der fikk vi servert Masala-te



Damen til venstre drev og flyttet sette-poteter

Jentene til høyre var litt skeptiske til fotografering



Mission completed og vi kan 

forlate landsbyen med 

potetåkrene. Vi avslutter på 

sykehuset med pizza og vann, 

og får opplyst at vi har 

vaksinert ca 4000 barn denne 

dagen



Om kvelden var vi invitert i garden-party til brødre og rotarianere, Rahul og 

Sachin Wadhwa m/fam. 

De eier og driver reiseselskapet Cal India, som arrangerer disse turene, og 

er noen fantastisk dyktige og hyggelige menn



Vi får servert mat og drikke – så mye vi orker!



Og vi får nye venner. Damen på bildet kom fra Australia og da hun hørte at vi 

kom fra Tønsberg i Norge, kunne hun begeistret fortelle at datteren hennes 

hadde vært utvekslingsstudent i Tønsberg for 10 år siden. Datteren hadde bodd 

hos fam Bjørke og fam Feen/Stridsklev, og snakket fremdeles norsk.



DAG 3 ER VI TURISTER
Vi besøker Taj Mahal og en marmorfabrikk. Etter  lokal indisk lunsj 

ble det shopping. 



DAG 4 BESØKER VI TO SKOLER

Vi tas imot som viktige gjester og blir presentert for noen av Rotary

Club of Agra, Taj Mahal sine prosjekter



Til venstre sitter innbudte Rottary medlemmer og til høyre er Norge-benken

- og apene de var litt her og der på murkanten rundt skolen



En amerikansk Rotary klubb har donert T-trøyer og kjekspakker til barna, 

disse deles ut av alle tilstedeværende rotarianere, også vi i reisegruppa



Resepsjonen til skolen og gårdsplassen



Skolegang er gratis i India, men ikke obligatorisk. På denne skolen var det 

tidligere ingen jenter, og det viste seg at grunnen var at det ikke fantes egne 

toaletter for jentene. De ble derfor ikke sendt til skolen av foreldrene. Nå har 

Rotary sørget for egne toaletter til jentene og de kommer til skolen.



5 klasserom hadde til nå fått pulter på denne skolen, som ellers var svært 

enkelt utstyrt. Det er ikke vinduer, men åpninger med gitter (kanskje for å 

holde apene ute?)



Vi drar med buss til neste skole, og ser på livet slik det er i India fra 

bussvinduet 



DETTE ER DET DE KALLER 

ROTARY-SKOLEN

Her er det gjort mye dugnadsarbeid ved hjelp av rotarianere fra Australia

Det blir nye blomsterkranser fra barna og kastemerke i panna. 

Vi serveres lunsj før vi skal se på prosjektene og underholdes



Det er hyggelig å se at Norge er med



Skolen har egen systue som syr flergangs sanitærbind til jentene. Det lages 

enheter med sekk som inneholder alt de trenger



Hver sekk inneholder 8 flergangsbind, 2 bindholdere, 1 klut, 2 truser,1 

såpestykke og en plastpose til brukte bind (som tas med hjem og vaskes)

Mor og datter fra Canada m/venner hadde produsert 50 enheter som de 

overrakte til skolen



Sachin var veldig stolt over å kunne vise fram alle endringene i skolen, nye 

gulv, nymalte vegger, nye pulter og nytt bibliotek



Nyoppusset auditorium med prosjektor for digital undervisning

Og nyoppussede toaletter m/håndvask



I andre etasje gjenstår oppussing. Her er det kjøkken hvorfra barna serveres 

lunsj, på tallerkener laget av bananblad



Noen av guttene bor på skolens internat

Holdningen til elevene er den samme som i norske skoler



En amerikansk Rotary klubb hadde samarbeidet om å skaffe et vannrensing 

system. En annen amerikansk klubb hadde skaffet midler til 6 transportsykler 

til noen av landsbyens menn



Det er fantastisk å oppleve gleden mottakerne viser



De hadde ønsket seg blyanter, penner og skriveblokker, som brukes til å 

premier de skoleelevene som gjør seg fortjent til det

Det kjentes litt stusselig ut med vårt lille bidrag, men det ble tatt godt i mot



Til slutt ble det felles dans og ny ”dekorering” med skjerf, før barna kjøres 

hjem




