Aarhus Nordvestre Rotary Klub (ANVR) har i 2 årtier støttet, organiseret og
udført nationalt og internationalt, humanitært hjælpearbejde.

Litauen

(Klubben skiftede i september 2019 navn til Aarhus Connect Rotary Klub, men i teksten er
forkortelsen ANVR anvendt i forbindelse med de projekter, der blev afviklet mens klubben havde sit
”gamle” navn.)

Hvorfor gør vi det?
- Fordi det er en af Rotarys kerneopgaver at arbejde for international
forståelse og en fredelig verden.
- Fordi det skaber et værdifuldt internationalt samarbejde med andre
rotaryklubber.
- Fordi det styrker sammenholdet i klubben.
Hvad gør vi konkret?
- Vi støtter primært børn og unge efter princippet "help where help is most
needed".
- Vi går især efter markante institutioner, hvor vor indsats kan være med
til at sætte standarden for alle andre og tiltrække nye sponsorer.
- Vi samarbejder tæt med såvel institutioner som myndigheder for at sikre
projektets holdbarhed.
Hvor gør vi det?
- De store projekter udføres især i Østeuropa og Mellemøsten.
- Mindre projekter finder sted lokalt i Aarhus eller andre steder i Europa.
Hvordan gør vi det?
- Vi tager penge op af lommen! Derved skabes det klubbidrag, der danner basis
for hele projektfinansieringen.
- Vi sætter et projekt op og får det vurderet i det lokale rotarydistrikt og i Rotary
International's særlige hjælpeorganisation, Rotary Foundation.
- Har vi været dygtige og omhyggelige nok, kan vi - via rotarydistriktet og
Rotary Foundation - øge vort klubbidrag 5-6 gange.
- Vi styrer normalt økonomien, medens de udenlandske rotaryklubber står for
selve projektimplementeringen.
De følgende sider giver en kortfattet beskrivelse af ANVR's projekter opdelt
geografisk. En oversigt over projektforløbene findes bagest i folderen sammen med
en orientering om kapitaltilvejebringelsen.

Børnehjemmet ”Lopselis”, hovedbygningen 2002.

I 1990’erne og frem til 2008 var indsatsen koncentreret om børnehjemmet
”Lopselis” (”vugge”) i Kaunas, Litauens næststørste by. ”Lopselis” var - og er ikke blot et hjem for forældreløse og handicappede børn, men også en
forskningsbaseret institution for handicappede børn og deres forældre fra hele
Litauen. En række mindre, men værdifulde projekter omfattende tøj, legetøj, senge,
køkkeninventar m.m. i 1990’erne førte i 2001 til, at ANVR i samarbejde med
Kauno Rotary Klubas
etablerede et egentligt
hjælpeprojekt - et såkaldt
"Matching Grant". Den
umiddelbare anledning
var "Lopselis" store
ønske om et terapeutisk
badebassin.

”Lopselis”, det terapeutiske bad 2003.

1)

Badet stod færdigt i foråret 2003 med tilhørende toilet- og omklædningsfaciliteter.
Det betød et løft i behandlingen af både ”Lopselis” egne børn og de mange små
ambulante patienter.

”Lopselis”, det gamle
centralvarmeanlæg 2007.
3)

En række mindre projekter fulgte: Nye yderdøre, medicinsk udstyr m.m. bl.a. med
støtte fra Inner Wheel. Et helt specielt projekt moderniserede i 2003 institutionens
køkkener med nye, store emfang doneret af et af klubbens medlemmer.

Det store elevatorprojekt blev afslutningen på klubbens mangeårige engagement i
Litauen, men ANVR bevarer kontakten både til ”Lopselis” og de mange litauiske
rotarianere i Kauno Rotary Klubas. Således foretog 12 af ANVR's medlemmer med
ægtefæller i maj 2016 et vellykket "eftersyn" på "Lopselis" med efterfølgende besøg
i Kauno Rotary Klubas.

”Lopselis”, et af de store emfang 2003.

2)

I 2008 indviedes efter et langt og sejt projektarbejde - igen i samarbejde med
Kauno Rotary Klubas - et imponerende elevatortårn i glas, der bandt
hovedbygningens 4 etager sammen. Det ændrede hverdagen på ”Lopselis” radikalt:
Nu kunne bårer, senge og kørestole let flyttes rundt i bygningen - ligeså børnene og
maden fra køkkenerne! Et ”Matching Grant” udgjorde rygraden i projektet, der også
rummede et bidrag fra Lemvig RK; men ANVR's eget bidrag var markant – og et
tilknyttet projekt, som omfattede en modernisering af ”Lopselis”
centralvarmeanlæg, bekostedes 100% af ANVR og et litauisk advokatfirma.
Den årlige besparelse på varmeregningen sikrede, at der var penge til de kommende
års sikkerheds-eftersyn på elevatoren.

"Lopselis", elevatoren 2008.4))

I 2015 var turen kommet til "Kösklüdere-skolen" og dens 625 elever. Opgaven var
lidt større denne gang, fordi bygningernes stand var dårligere, end vi var vant til; til
gengæld støttede ikke færre end 8 tyrkiske rotaryklubber op om dette "Global
Grant" projekt, og resultatet blev godt.

Tyrkiet

”Harmanyolu”, et af de nye klasseværelser 2012.

5)

Siden 2011 har Projektudvalget lagt sine
kræfter i Tyrkiet, nærmere bestemt
skoleprojekter i Mamak, en fattig forstad til
Ankara. I samarbejde med RC AnkaraAnittepe og andre tyrkiske rotaryklubber har
vi så at sige specialiseret os i at renovere og
opgradere skolebygninger for at give
børnene et større udbytte af deres skolegang
og dermed bedre muligheder i det tyrkiske
samfund. I september 2012 indviede vi
”Harmanyolu-skolen” med næsten 300
lærere og elever, og i februar 2014 var det
flere end 500 elever og lærere, der fik deres
”Turkoglu-skole” tilbage i en ny skikkelse.
I begge tilfælde var der tale om ”Global
Grants”.
"Turkoglu", en af drikkevandsfontænerne 2014. 6)

"Kösklüdere", forventningsfulde elever 2015. 7)

En renovering og opgradering består i en total indvendig istandsættelse. Lofter og
vægge males, nye gulvbelægninger overalt, nyt inventar, projektorer i alle
klasseværelser (smartboard i ét), forskelligt sports- og undervisningsudstyr og - ikke
mindst - drikkevand på skolen. Både begejstringen og taknemmeligheden er stor
hos elever, lærere og lokalsamfund, der hermed også får gode faciliteter for den
voksenuddannelse i skolens lokaler, som vore tyrkiske rotaryvenner tager sig af.
Den politiske udvikling i Tyrkiet har desværre siden 2016 vanskeliggjort nye
skoleprojekter i Ankara.

Ukraine
I 2013 åbnede ANVR endnu et projektfelt: Ukraine. Her drejede det sig først om en
hjerneskanner til børnehospitalet i Kyiv. Igen var der som i Litauen tale om en
landsdækkende institution, der får patienter fra hele Ukraine. Projektet udførtes i
samarbejde med Den Multinationale Rotaryklub i Kyiv som et "Global Grant" .
Skanneren, der er den eneste af sin slags i Ukraine, blev taget i brug i september
2014. På det tidspunkt, stod der flere tusinde børn på venteliste.

Takket være gunstige indkøb og billigere implementering blev det muligt at afholde
en regulær computer-camp i juni 2018 i det vestlige Ukraine for 60 udvalgte elever
og 9 lærere. Det blev en stor succes ikke alene fagligt, men også fordi camp’en gav
deltagerne mulighed for at opleve en anden og fredelig del af deres land.

Tyskland
Fra 2014 indgik ANVR et projektsamarbejde med sin mangeårige venskabsklub,
RC Celle i Tyskland. Her er der ikke tale om et "Global Grant", men derimod om
flere "District Grants". Temaet var imidlertid det samme: Udsatte børn og unge,
denne gang i Tyskland og Danmark.
Hospitalet i Kiev, hjerneskanneren 2014. 8)

I 2016 viste der sig mulighed for at købe ca. 600 computere med tilhørende udstyr
fra en amerikansk luftbase i Tyskland. Den Multinationale Rotaryklub i Kyiv og
ANVR slog øjeblikkeligt til og riggede efterfølgende et "Global Grant" op med
støtte fra RC Köln-Ville, Lemvig RK og Rotary Danmarks Hjælpefond.

Klatrevæg i Celle. 10)

Projektet blev gennemført i 2017 og rettede sig mod børn og unge i en af de
flygtningelejre, der etableredes ved Celle i forbindelse med immigrationsbølgen fra
Syrien i 2015. Projektet gav lejrens beboere fysiske udfoldelsesmuligheder i form af
en klatrevæg og tilsvarende udfordringer.

Fordeling af computere i Ukraine 2017. 9)

Alle computere blev forsynet med renoverede harddiske fra Danmark og blev
gennemgået og klargjort i Kyiv. Herfra blev de i løbet af 2017-18 fordelt til ikke
færre end 78 skoler – heriblandt mange gymnasier – i Luhansk og Donetsk i det
østlige Ukraine. Distributionen blev foretaget af NGO’er, der også stod for
opsætning af og introduktion til udstyret på de enkelte skoler.

Danmark
Men da havde vi allerede - siden slutningen af 2014 - været aktive i Aarhusforstaden Tilst, hvor pædagoger fra "UngiAarhus", under Aarhus Kommune, havde
arbejdet intenst med en pigegruppe - fortrinsvis af anden etnisk herkomst. Det
arbejde fandt ANVR og RC Celle værd at støtte, og det samme gjorde vore
respektive rotarydistrikter og foreningen "Aarhus Hjælper".

ANVR tildelte i forbindelse med Rotary Foundation’s 100-års jubilæum i 2017 de 2
pædagoger PHF-anerkendelser (”Poul Harris Fellowships”) for deres imponerende
og vedholdende indsats og som tak for et udbytterigt samarbejde.

Projektet gjorde det muligt for pædagogerne at introducere pigerne til en række
aktiviteter og faglige kurser samt sociale og kulturelle oplevelser (både lokalt,
nationalt og sågar også internationalt med en studietur til London i 2017 og
Brighton i 2018). Succesen har været til at tage og føle på: Pigerne har bl.a. gennem
robusthedskurser fået bedre styr på deres hverdag, så uddannelse og arbejdsmarked
er blevet interessant for dem. Projektet, der fik navnet ”Karmapigerne”, sluttede i
foråret 2018.

Opslag vedr. "Lynprojekter" i Gjellerup 2017. 12)

Pigegruppen i Tilst, planlægningsmøde 2017. 11)

Ved årsskiftet 2016-17 tog ANVR hul på endnu et ”District Grant” i samarbejde
med ”UngiAarhus”, denne gang i Aarhus-forstaden Gellerup-Toveshøj. Indsatsen
gik under navnet ”Lynprojekter”. Her stillede vi en pulje til rådighed for unge –
fortrinsvis drenge – i aldersgruppen 13-18 år, der kunne søge midler til små
projekter og fritidsaktiviteter, der understøttede uddannelse, beskæftigelse og
medborgerskab. Trods et løfterigt navn og et godt samarbejde med pædagogerne,
lykkedes det ikke at få ret mange projekter i luften, og vi valgte at lukke projektet i
sommeren 2018.

Yderligere to pigegrupper

Multinationalt MEDICO-PROJEKT Ukraine/Brasilien

Allerede i 201718 var vi gået
tilbage til
opskriften fra
succes-projektet
med
”Karmapigerne”.
Denne gang med
en pigegruppe i
Frydenlund, et
belastet område i
Fodbold i Frydenlund
Aarhus. I
samarbejde med
pædagogerne fra
”UngiAarhus” har vi takket være et ”District Grant” og støtte fra Rotary Danmarks
Hjælpefond kunnet udnytte de gode erfaringer fra Tilst til glæde for piger af anden
etnisk herkomst. Projektet slutter i efteråret 2019.

Med et nyt ”District Grant” 2018-19 støttet af såvel ”Aarhus Hjælper” som
”Aarhus-rotaryklubbernes Fælleskomité” satsede vi på at score ”hattrick” i
samarbejdet med Aarhus Kommune. Bebyggelsen Bispehaven i det vestlige Aarhus
rummer beboere af ikke færre end 64 nationaliteter, og her er behov for en betydelig
indsats – ikke mindst til gavn for teenagepigerne. Vi har siden begyndelsen af 2019
støttet Pigegruppen i Bispehaven både i forbindelse med de interne klubaftener og
foredrag, og når det har drejet sig om eksterne aktiviteter i form af udflugter, besøg
– og en tur til Malaga. Projektet afsluttes med udgangen af 2019.

I efteråret 2018 gik ANVR med i et stort, multinationalt medico-projekt – et
”Global Grant” udformet som et Vocational Training Team (VTT). Vi stiller
sammen med et svensk rotarydistrikt hovedparten af projektkapitalen til rådighed.
Den anvendes fortrinsvis til rejse- og opholdsomkostninger for brasilianske læge-,
tandlæge- og sygeplejerske-teams, der opgraderer ukrainske sundhedsteams i
operationsteknikker og avanceret efterbehandling af alle slags underansigtsdeformiteter hos børn – lige fra læbe-ganespalte (dem er der mange af) og til meget
komplicerede kæberekonstruktioner (dem er der heldigvis få af). Projektet, der
startede tilbage i 2013 på Krim, binder nu universitetshospitalerne i Sao Paulo og
Kyiv sammen i et frugtbart, professionelt uddannelsesmiljø, som flere hundrede
ukrainske sundhedsmedarbejdere nyder godt af, og som skaffer adskillige tusinde
ukrainske børn en bedre tilværelse. Alle involverede brasilianere arbejder ulønnet
(det er vilkåret i et VTT-projekt), men ikke færre end 6 brasilianske, 1 ukrainsk,
svensk og dansk rotarydistrikt arbejder sammen om at skabe så gode vilkår som
muligt for de mange specialister, både i forbindelse med operationerne i Kyiv og i
tilslutning til opgradering og efteruddannelse af de ukrainske teams i Sao Paulo.
Projektet løber frem til efteråret 2020, men det kommer næppe til at stoppe her, for
der står tusindvis af børn på venteliste.

Nepal
Efter et frugtbart samarbejde med ”UngiAarhus” i Aarhus Kommune om udsatte
piger siden 2014, har ANVR måttet erkende, at mulighederne for fremtidig
fundraising til dette samarbejde vil være begrænset. Vi har derfor truffet beslutning
om at finansiere et ”læringsforløb” for nepalesiske børn på 3., 4. og 5. klassetrin i
regi af ”Changing Stories”, der med succes har specialiseret sig i at tage hånd om
frafaldstruede børn i det nepalesiske skolesystem via et velfungerende ”fellowship”
af unge universitetsstuderende.
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Skolebørn i Nepal

Projektet sættes op som et ”District Grant” 2019-2020 og løber i første halvår af
2020. ANVR betragter samarbejdet med ”Changing Stories” som et oplagt pilotprojekt, der kan åbne for et mere omfattende engagement i form af et ”Global
Grant”.

Per Chr. Willemoës
Projektudvalget
September 2019

Projektbeløbene er angivet i afrundede, løbende priser.

ANVR's store projekter er gennemført som "Matching Grants" og fra 2010 som
"Global Grants", dvs. med tilskud fra rotarydistriktet (District Designated Fund) og
Rotary Foundation (World Fund), der kan matche klubbidraget henholdsvis 1:1 og
0,5:1. Mindre projekter er gennemført som "District Grants", dvs. med tilskud fra
rotarydistriktet (DDF), der kan matche klubbidraget 1:1. Øvrige projekter er finansieret 100% af ANVR og private bidragydere.

