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PRESSEMEDDELELSE

Rotary giver computerlokale til landsby i Ghana

Faaborg Rotary Klub har doneret penge til opførelse og indretning af
computerlokale til skole i ghanesisk landsby

Anyansu Primary School i det sydlige Ghana har fået et fuldt udstyret computerrum doneret af 
Faaborg Rotary Klub og andre Rotaryklubber på Sydfyn. Der er bygget en helt ny bygning i 
tilknytning til skolen, hvor der er indrettet et computerrum med 17 computere.

Den afsides beliggende landsby Anyansu havde et stort ønske om et computerrum til skolens 
elever, så byens unge mennesker kan blive indført i IT-teknologien og dermed forbedre deres 
fremtidsudsigter. Landsbyens ønske er blevet opfyldt med midlerne fra de sydfynske Rotaryklubber.

Præsidenten for Faaborg Rotary Klub, Mogens K. Nielsen, fortæller, at klubben sammen med midler
fra Rotary Foundation har givet 18.000 kr. til projektet. Pengene er brugt på computere, materialer 
og håndværkerbistand. 

Rotary har selv haft en projektleder i Ghana, som sammen med den lokale bygningsleder og lærer 
Seth Agyarko har stået for projektet. Landsbyen har selv doneret træ til bygningen, og landsbyens 
indbyggere har også været med til at fremstille bygningsmaterialer og opføre selve bygningen, for 
eksempel har man selv i landsbyen fremstillet murstene til bygningen. Også skolebørnene har været
aktive i projektet, hvilket får dem til at tage ejerskab og føle sig som en del af projektet.

Mogens K. Nielsen fortæller, at det store lokale engagement og Rotarys projektleder på stedet har 
været medvirkende til, at det har været muligt at gennemføre dette projekt for relativt få midler. Og 
det har været et lokalt funderet projekt, som er blevet færdiggjort og taget i brug til formålet. 

Vi har fra Danmark givet noget til en landsby, som de virkelig selv har ønsket, og som kan give en 
bedre fremtid for de knap hundrede elever i skolen og dermed for hele landsbyen Anyansu. Det er 
vigtigt for os, at vi har været med til at forbedre menneskers levevilkår, siger Mogens K. Nielsen.

Faaborg Rotary Klub har haft besøg af den lokale projektleder Seth Agyarko, som viste billeder og 
fortalte om projektet. Han udtrykte sin store tak for donationen og overrakte et diplom til Faaborg 
Rotary Klub som anerkendelse af hjælpen fra Faaborg.

Om Rotary:

Rotary er et lokalt og globalt netværk af kvinder og mænd, der er selvstændigt erhvervsdrivende 
eller i ledende positioner.
Rotary arbejder med verdens humanitære udfordringer, blandt andet katastrofehjælp og udryddelse 
af polio. Desuden udfører Rotary projekter til udvikling af lokalsamfund og forbedring af menneskers
levevilkår.
En hjørnesten i Rotarys internationale arbejde er udveksling af unge mellem verdensdelene med et 
års skolegang og ophold i et andet land.
Faaborg Rotary Klub holder ugentlige møder med foredrag og virksomhedsbesøg.



På verdensplan er der 1,2 mio. medlemmer af Rotary, og i Faaborg Rotary Klub er der omkring 50 
medlemmer. For mere information besøg: www.rotary.dk og www.rotary.org.

Billedtekst:

Det nyopførte computerlokale landsbyen i Anyansu i Ghana er doneret af Rotary
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