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Katastrofen i Nepal

Så støt indsamlingen, vi ved vi kan gøre en væsentlig forskel på meget kort tid.
RLI

Hjælp Nepal
Lørdag den 25. april blev Nepal ramt af et kraftigt
jordskælv, som blev målt til 7,8 på Richterskalaen. I
det efterfølgende døgn blev der registreret mere end
30 efterskælv, nogle med en styrke med op til 6,8.
Jordskælver er det kraftigste som er målt i Nepal
siden 1934. Til sammenligning kan nævnes, at det
kraftigste jordskælv i Europa (Grækenland og tyrkiet) har været på op til 6,7 på Richterskalaen.
Her små ti dage efter katastrofen er der fundet mere
end 7.000 dræbte, og tallet frygtes at ville stige, når
redningsarbejderne når ud til de fjernest liggende
landsbyer. Mange tusinde mennesker er kommet til
skade, og jordskælvet har medført omfattende ødelæggelser i det fattige land. Inden længe vil den årlige monsunregn sætte ind og hjælpeorganisationerne frygter, at det vil medføre epidemier af forskellig

Distriktets første RLI i 2015 er blevet gennemført
med stor succes, afslutningen fandt sted den 11.
april med uddeling af diplomer og nåle. En stor tak
til de engagerede deltagere og til en inspirerende
og utrttelig lærerstab. Jeg håber, at deltagerene vil
sprede budskabet i klubberne om værdien af RLI
således, at vi kan fortsætte vore kurser i næste
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Rotaryår.
RYLA
I midten af denne måned starter vores RYLA kursus på Søminestationen i Holbæk. Igen i år er der
stor tilslutning, og et interessant program indikerer,

Klik på album for at
se billederne fra
konferencen

at vi igen vil få et godt og udbytterigt kursus.
DG Werner Kahle

slags. Der er mangel på næsten alt, og nødhjælp er
begyndt at strømme ind i landet, hvor der er en akut
mangel på telte, tæpper og andre livsnødvendige
fornødenheder.
Nepal har en befolkning anslået til ca. 30 milioner
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mennesker og landet er meget fattigt, og der forestår
nu et næsten uoverskueligt genopbygningsarbejde.
Som Rotarianer spørger man uvilkårlig sig selv:
"Kan Rotary gøre noget"?

De frygtelige ødelæggelser i Nepal
Ja det kan vi, og da Rotary Danmark den 28, april
modtog en mail fra nepalesiske Rotarianere med
anmodning om hjælp, blev der starks reageret. Der
blev nedsat en task force med det formål at etablere
en landsindsamling til fordel for Nepal. En indsamling organiseret af Rotary Danmarks Hjælpefond, og
som vil bygge på de erfaringer, vi gjore under landsindsamlingen til Filipinerne.
DICO 1480 Jørgen Maaløv

My Rotary

