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Nu er det trekvart år siden jeg overtog hvervet som formand for distriktets Foundation udvalg og
med Erik Kolvig-Raun fra Korsør Rotary Klub som Grants Chair. En opgave vi med stor ydmyghed
har overtaget efter Karsten Sørensen og Jørgen Ørum to meget dygtige og kompetente
Rotarianere, som har en stor erfaring, viden og indsigt i foundationarbejdet. Det er ingen
hemmelighed vi ”nye” trækker på deres viden.
Foundationarbejdet er utrolig spændende og på nogle måder udfordrende særligt når det drejer
sig om Rotarys lidt indviklede regler og registreringssystemer.
Året 2020 og nu starten på 2021 er år som skriver sig ind i historiebøgerne.
Jeg havde set frem til årets Grant seminar og ikke mindst en dialog med klubbernes foundation
formænd bl.a. om ideer til projekter og klubbernes erfaringer med projektansøgninger mm. Det
skulle desværre ikke blive sådan, da Mette Frederiksen igen ”lukkede” Danmark ned.
Resultatet/løsningen blev en mail hvori jeg bl.a. orienterede om at klubber der skulle søge Global
Grants skulle deltage i et virtuelt Grant Management Seminar (9 kurser, i alt ca. 2:45 timers
varighed). Kurset findes på www.rotary.org under The Learning Center, andre ansøgninger ikke
krævede denne deltagelse.
Yderligere skrev jeg, at der i perioden vil blive arbejdet på at gøre ansøgningsproceduren mere
overskuelig og at vi i udvalget gerne stillede os til rådighed med at hjælpe klubberne i forbindelse
med deres ansøgningerne og at der også er muligheder for at søge økonomisk støtte i
Hjælpefonden.
På trods af denne ”Corona” og at klubberne ikke har kunne holde fysiske møder, er det med stor
glæde at jeg kan orientere om de projekter I/vi har igangsat;
-

Maribo-Rødby Rotary Klub har modtaget 10.000 kr. til ”Handikaprampe og terrasse til
Lyttesholm Naturcenter” med et samlede projektbeløb på 30.000 kr.

-

Roskilde Rotary Klub har modtaget 20.000 kr. til et projekt i Gambia til bl.a. etablering af
vandforsyning med en pumpe, et toilet og til lukket rum til opbevaring af generatoren i
forbindelse med en overdækket Torvehal i byen Perang, med et samlede projektbeløb på
100.000 kr.

-

Korsør Rotary Klub har modtaget 6.000 kr. til et humanitært serviceprojekt ”legetøj til
svigtede børn i Joanna-huset” Joannahuset er Danmarks første børne-ungekrisecenter,
hvor børn og unge, der har brug for hjælp, kan møde personligt op og døgnet rundt få
omsorg, rådgivning og husly. En privat non-profit forening står bag Joannahuset

Foreningen Joannahuset blev stiftet af Socialrådgiver Jette Wilhelmsen den 3. oktober
2017 med det formå at etablere et Lands-dækkende børne- ungekrisecenter.
Udover disse projekter har vi i samarbejde med andre distrikter og klubber bevilget 4.000$
til et Global Grants projekt i Uganda.
”Projekt i slumkvarter Yoka nær Kampala i Uganda”
Hvor formålet bl.a. er at forbedre vandforsyning, sanitetsforhold og øge viden om hygiejne.
Der er ingen fungerende toiletter i området og kloak afløb, hvor der nu er åbne kanaler
med smittefare og fare for drukning i regntiden. Mindske smitterisiko fra henkastet affald.
Øge viden om familieplanlægning for unge piger og oplyse yngre kvinder om muligheden
for etablering af hjemmejobs.
Projektindhold:
Opførelse af 3 toiletbygninger med tilknyttet rengøring og vedligehold.
Opsættelse af 10 vandposter, hvorfra der kan tappes rent vand.
Anlæggelse af aflukket nedgravet kloaksystem.
Etablering af renovationsafhentning.
Sikre oplysning om betydning af god hygiejne.
Afholdelse af kursus om familieplanlægning for 200 unge piger
Afholde kurser om mulighed for etablering af hjemmejobs for 200 unge kvinder
Der er flere klubber der arbejder på og med nye projekter, vi glæder os til at se flere ansøgninger
også gerne fra klubber der ikke tidligere har søgt midler.
Som det fremgår af ovenstående bevillinger, er ingen ansøgninger for lille eller for stor.
Afslutningsvis en opfordring til at du i din klub viderebringer opfordringen til at gøre det vi i Rotary
er sat i verden for – At hjælpe andre.
Hvis I i jeres klub er i tvivl om et projekt kan dækkes indenfor de gældende rammer eller at
klubben ikke har den fornødne økonomi til at bære et tiltænkt projektet igennem, så kontakt
endelig undertegnede, jeg stiller mig heller end gerne til rådighed omkring sparring og
medvirkende til at finde sparingsklubber.
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