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      November 2020
Kære formand for klubbens foundationudvalg 
 
Det er en mærkelig tid vi befinder os i grundet Covid19 og meget er ”lukket ned”. Det behøver heldigvis 
ikke at betyde at man ingenting kan gøre og flere klubber har fundet gode alternativer til de almindelige 
fysiske møder. 
 

Klubberne har projekter i gang og distriktets foundationudvalg har med stor interesse modtaget de mange 
ansøgninger om støtte gennem District Grant, hvor der var deadline den 1. oktober. Som det ses af 
nedenstående tabel har følgende klubber fået tilskud til deres projekter, som er et fint miks af lokale såvel 
som internationale projekter. Klubberne ønskes held og lykke og forhåbentlig betyder projektarbejdet også 
ekstra sammenhold i klubben.  
Beløbene er i US$, da udbetalingen sker i den til den tid gældende Rotary International Exchange rate: 
 

Klub  Projekt  Bevilling  

Vejen Indkøb af telt til lokalt områdecenter 1.400 US$ 

Langeland m.fl. Renovering af sundhedshus og inventar, Ghana 1.250 US$ 

Odense City Litauisk Scholarship 1.250 US$ 

Odense Carolinekilde Etablering af plantage med brødfrugter, Gambia 3.125 US$ 

Egtved Støtte til socialt udsatte børn i samarbejde med Broen 1.875 US$ 

Vejle Syd El-rickshaw til lokalt plejehjem 2.250 US$ 

Børkop Etablering af lokalt samlingssted 1.875 US$ 

Haderslev Hertug Hans og 
Odense City 

Rejseudgifter for amerikansk familie til fremme af 
forståelse for amerikanske forhold  

1.000 US$ 

Årup Indkøb af telt til lokalt plejehjem 1.400 US$ 
 

En historie fra Rotary omkring os: Som vi har set i ”Vores vejr”, har Filippinerne lige været ramt af 
voldsomme tyfoner. Nyheden får en anden vinkel og bliver mere vedkommende når Raffy fra Manila 
fortæller, at Rotary og rotarianere gør deres bedste for at komme ud til dem, der har brug for hjælp. 
Tyfonerne Goni og Barrel buldrede med 200 km/t ind i området omkring Albay og Catanduanes og efterlod 
sig jordskred, oversvømmelse og adskillige hundreder af hjem, der er blæst eller revet væk.  
 

Raffy har købt tre tankbiler, der hver kan bringe 40.000 liter vand til de nødstedte byer. Men inden de kom 
af sted, ramte en ny tyfon selve Manila og veje rundt om Manila blev ufremkommelige grundet voldsom 
oversvømmelse. Men som Raffy beretter heldigvis trak vandet sig hurtigt tilbage og ikke som i 2009, hvor 
vandet først trak sig tilbage efter tre måneder.  
 

Raffy fortæller, at sammen med de lokale Rotary klubber, er man nu klar til at køre afsted med de tre 
tankbiler. Desuden har man skaffet en 30 fods container, der er bygget om til køkken og to andre 
containere, der skal fungere som sundhedsklinik.  Covid19 sætter en endnu kæp i hjulet for holdet fra 
Manila må ikke komme ind i området, men de lokale Rotary klubber er klar til at tage over. Raffy slutter sin 
historie med at sige, at nu er alt endelig klar til den 12 timers lange køretur til katastrofeområdet. 
Shelterbox har leveret 5.000 telte til området og kortegen fra Manila har yderligere 100 telte med. 
 

Fortæl gerne historien videre for som kommende RI præsident Jennifer Jones siger: The World must see 
what Rotary can do! 
 

På vegne af distriktets foundationudvalg er der blot tilbage at ønske alle et flot efterår, hvor alle opfordres 
til at passe godt på hinanden, 
Anette Løwert, formand 
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