AG 4 område i distrikt 1480 - Rotary året 2020 / 2021. Den gode historie
fra minidistrikt 4, distrikt 1480.
Sammenhold og evnen til at se mulighederne i en svær tid for rotarianere og alle i hele verden er vigtig for tiden.
De fleste klubber i område 4 bestående af Rotary klubberne Solrød, Gundsø, Roskilde, Roskilde Syd, Roskilde
Østre, e-klubben og Rotaract klubben, afholder virtuelle møder via Zoom.
De klubber der ikke har implementeret denne mulighed for afholdelse af Rotary møder under nedlukningen i
vores land, er tilbudt, at deltage i de klubber der med succes har fået de virtuelle møder op at køre. Der er vist
bred enighed om, at man foretrækker at mødes fysisk, men i en svær tid må man se de muligheder der er, og
finde så meget lys og glæde man kan.
Det er vigtigt at holde kontakten til hinanden i klubberne. Et telefonopkald og en uformel snak om hvordan man
klare sig kan gøre underværker. Dette er igangsat af bestyrelserne i flere klubber.

Vi har mange gode historier fra område 4, en af dem beskrives i det følgende:

Når drømmen bliver til virkelighed
A Reason to Stay (NGP Nurses Gambia Projekt)

I 2017 kommer Roskilde Rotary Klub i kontakt med 2 pensionerede sygeplejersker Mona og Ellis, som driver
foreningen NGP Nurses Gambia Projekt med NGO godkendelse fra 2014. De har i mange år rejst i Gambia og
dedikeret en stor del af deres egen og familiens tilværelse til at hjælpe fattige mennesker i Afrikas mindste
land, Gambia. I starten gav de sporadisk hjælp primært til kvinder - typisk med mange børn. I årenes løb
oparbejder de mange gode kontakter. I 2015 beslutter foreningen at fokusere på landsbyudvikling. Hjælpen
bliver rettet mod landsbyen Pirang med omkring 3000 indbyggere, hvor der er etableret et samarbejde med
landsbyens ledelse, de ældre kvinder. Der bliver etableret en struktur, så projektet kan fortsætte uden støtte
udefra.
Første fase er leje af 9.500 m2 jord til etablering af et kollektivt havebrug med vandboring er godt i gang.
Fundamentet til den 1,8 m høje mur er færdig, og der er gang i støbning af mursten. Børn af fattige får hjælp til
skolegang. Jorden skal fordeles i ca. 75 haveandele. Landsbyboerne skal rydde og forberede jorden.
Vores klub går nu ind og køber en container, som skal sendes til Pirang og bruges til opbevaring. Containeren
bliver fyldt med stort set alt, der skal bruge til haven. Klubben finder senere penge til materialer til renovering
af den stedlige sundhedsklinik, som var i en meget dårlig tilstand, Der var stort set intet inventar eller andet, så
sendingen af linned, håndklæder, en undersøgelsesbriks og mange andre ting, og et stort ønske fra
sygeplejersken/jordemoderen Mary bliver opfyldt.
Der har også været plads til et par paller med fodboldtøj og bolde gavmild skænket af DBU. Det gør stor lykke
hos børnene og de unge. Danmarks 1. afrikanske fodboldspiller kom i øvrigt fra Banjul til B1901 i 1972, hvor
han spillede sammen med Morten Olsen, og efter en tur i Sevilla spillede han på Gambias landshold til 40 år.
Haven er en succes, der dyrkes nu også til salg. Så her i Rotary året 2020-2021 er Roskilde Rotary Klub så
gået ind i opgaven om at få etableret en overdækket torvehal, som kan anvendes af såvel beboerne i
landsbyen Pirang som i nabolandsbyen Kuloro, der blot ligger 2 km fra Pirang.
Ved anden finansiering er der, i tilknytning til opførelse af den overdækkede torvehal, skabt økonomi for
etablering af vandforsyning, toiletter, maskinhus, solfanger el-forsyning og generator for drift af vandpumpe i
vandforsyningen.
Opførelse af den overdækkede torvehal er blevet et samarbejde mellem Roskilde Rotary Klub, Bijilo Rotary

Club Gambia og Nurses Gambian Project, hvor Roskilde Rotary Klub er den primær ansvarlige for projektet,
Bijilo Rotary Club Gambia følger op på projektet i Gambia, og Nurses Gambian Project stiller sit velfungerende
lokale netværk at projektansvarlige og håndværkere til rådighed.
De samlede omkostninger til torvehallen er på kr. 100.000, hvor Roskilde Rotary Klub har investeret kr.
20.000, Bijilo Rotary Club Gambia kr. 10.000, Nurses Gambian Project kr. 10.000, Rotary Danmarks
Hjælpefond kr. 40.000 og The Rotary Foundation Distrikt 1480 Fonden kr. 20.000.
Roskilde Rotary Klub havde den 9. februar klubmøde online, hvor Ellis Olsson og Mona Fabricius fra Nurses
Gambian Project samt generalkonsul i Danmark for Gambia Henrik Specht gav indlæg omkring hjælpearbejder
i Gambia samt om Gambias udvikling og samfundsmæssige- og økonomiske status i dag).
For minidistrikt 4
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