
Når mange bække små gør en stor å…

Det gamle ordsprog om, at mange bække små kan gøre en stor å er stadigt gældende og et af beviserne er 

vores distrikts projekt om at hjælpe med at anskaffe en bus til handicappede i Litauen.

Projektet startede på Foundation seminaret, der blev afholdt i forbindelse med PETS den 2. marts 2016. De 

tilstedeværende formænd for klubbens foundation udvalg hørte om projektet, der skulle skaffe en 

handicapvenlig bus til dårligt bemidlede litauere, der i deres voksenliv er blevet fysisk handicappede.

For de ramte betyder et handicap ikke kun meget dårligere mulighed for arbejde, men for de fleste en 

dermed væsentlig økonomisk nedgang og for mange et liv med kun en yderst beskeden pension. En situation

der let kan betyde meget forhøjet risiko for selvmord. Litauen har i forvejen Europas højeste og verdens 

næsthøjeste selvmordsrate, så for mange er 

der ikke langt fra tanken til handling.  

I Litauen er sport en stor del af det 

almindelige sociale liv og for gruppen af sen 

handicappede, der kaldte sig ”Entusiasterne”, 

var det ikke muligt at deltage i sport uden en 

bus specialindrettet til de handicappede, hvor 

de fleste er kørestolsbrugere.  Med en bus får 

de handicappede mulighed for at deltage i et 

socialt liv, der også betyder mulighed for 

deltagelse i diverse konkurrencer, hvilket har en høj social status i Litauen.

På PETS i foråret 2016 blev klubbernes foundation formænd enige om at gå hjem og få deres klubber til hver 

at yde et mindre beløb. Som sagt så gjort og ikke mindre end 14

klubber gav hver mellem 750 og 4.000 kr. i alt 39.000 kr. Beløbet

blev doblet fra Rotary Danmarks Hjælpefond og der blev givet et

District Grant tilskud på 2.000 US$, så alt i alt blev der overført

12.000 Euro, som blev et flot tilskud til projektets totale

omkostninger på 24.500 Euro.

Oprindeligt ville Siualiai Rotary Klub købe en brugt bus og få den

opbygget men nogle af klubbens medlemmer indskød lidt ekstra, så

det blev muligt at købe en ny og selv om det betød lidt ekstra

ventetid, er der ingen tvivl om, at resultatet blev desto bedre for

gruppen.

Bussen blev indviet den 19. december med pressedækning fra både

lokale og landsdækkende aviser og TV i Litauen, hvor de danske

klubbers støtte også nævnes. 

Dette projekt er et flot eksempel på, at når klubberne står sammen og alle yder lidt, kan vi gøre en forskel, 

der virkelig kan mærkes. STOR TAK til klubberne, der deltog i projektet.

På vegne af Carl Peder Adolph, Distrikts Foundation Formand og Anette Løwert, medlem af Rotary Danmarks

Hjælpefond.


