
 

 

Rotaract »moved for GECAF« og hjalp børn på 
Stillehavsøerne med vaccinationer 
 

Et opkald fra New Zealand var med til at Rotaract og Rotary i 
Distrikt 1470 støttede et projekt så knap 70 børn i 9 lande på 
Stillehavsøerne kan vaccineres og få en sund fremtid. 
 
Af Philip Flindt, Rotaract København Nord 
 

 
 
I oktober fik Philip Flindt, der er Præsident i Rotaract København Nord, et opkald fra den 
anden side af jorden. Det var Becky Giblin fra Auckland City Rotaract Club, der rakte ud i 
sit Rotaract-netværk efter hjælp til et projekt. 
 
Projektet Rotary »Give Every Child A Future« (GECAF) er drevet af Rotary Zone 8 med 
Unicef som partner. Det har til formål at vaccinere 100.000 børn og unge i 9 lande på 
Stillehavsøerne mod rotarvirus, pneumokoksygdom og livmoderhalskræft (HPV) over 3 år 
for hermed at sikre børn og unges fremtid på Stillehavsøerne. 
 
 
Et unikt fællesskab under Covid-19-pandemien 
 
Opkaldet fra Becky Giblin kom ikke helt ud af den blå luft. Da Covid-19-pandemien ramte 
Europa i starten af 2020 besluttede en gruppe europæiske Rotaractere sig for at starte 
fællesskabet »World of Rotaract«, herunder en 24-timers åben Zoom-konto dedikeret til, at 
Rotaractere på tværs af kloden kunne tale og være sammen online. 
 
»World of Rotaract« udviklede sig hurtigt og I løbet af foråret og sommeren, blev der 
arrangeret alt fra quizzer, stand-up, film- og spilaftner - over oplæg fra personer som 
Jennifer Jones, der bliver den første kvindelige Præsident i Rotary International (2022-23) 
- til at afholde europæiske Rotaract-konferencer med flere hundrede deltagere og endda 
online fester med livemusik og DJs.  
 
Det var netop i fællesskabet »World of Rotaract« Philip Flindt og Becky Giblin skabte et 
venskab på tværs af kloden, og derved fundamentet for den danske involvering i GECAF. 
 
 
#MoveForGecaf 
 
Da Becky Giblins ringede var det ikke blot et råb om hjælp til at skabe opmærksomhed om 
projektet og indsamle penge, men i særdeleshed også for at vise styrken og værdien i 
Rotaract og samspillet med Rotary. Alt dette manifisteredes sig i #MoveForGecaf 
arrangeret af Auckland City Rotaract Club og Rotaract Oceania. »Move for GECAF« var at 
skabe opmærksomhed og indsamle NZD10.000 til projektet via en Give A Little-
indsamling.  



 

 

 
Efter opkaldet besluttede Philip Flindt at Rotaract måtte kunne støtte både med 
opmærksomhed og økonomi. Derfor rakte Philip Flindt i første omgang ud til Rotaract-
klubberne i distriktet, Frederiksberg Rotaract, International Rotaract Club of Copenhagen, 
hans egen klub Rotaract København Nord samt Rotaract Distrikt 1470, der alle valgte at 
bidrage økonomisk, men også at løbe i Fælledparken søndag d. 1. november 2020 under 
#MoveForGecaf. 
 
Rotaract og Rotary i Distrikt 1470 bidrog med over 30% af målsætningen 
 
Joachim Winther fra Rotaract København Nord meldte sig med det samme til at hjælpe 
med at indsamle midler til projektet. Sammen med Philip Flindt blev der indsamlet 
yderligere donationer fra Humlebæk-Nivå Rotary Klub, Herlev Rotary Klub, Kongens 
Lyngby Rotary Klub samt Team Consult ApS. 
 
Resultatet af samarbejdet mellem Rotaractere på tværs af kloden samt hjælp fra Rotary-
klubber medførte, at vi samlet kunne bidrage med NZD 3.120 svarende til vacciner til knap 
70 børn.  
 
Auckland City Rotaract Club og Rotaract Oceania samlede i alt NZD 7.000 via Give A 
Little-indsamling og NZD 3.000 i virksomhedssponsorater, og nåede således målet på 
NZD 10.000 med stor hjælp fra Rotaract og Rotary i Distrikt 1470, der bidrog med over 
30% af målsætningen. Over 220 børn kan nu blive vaccineret som resultat. 
 
 
 
Fotos fra løb i Fælledparken d. 1. november 2020. 
–––––––––––––––––––– 
Link: https://www.dropbox.com/sh/2bv48603fkvj2g6/AADf0yCETl0EBtdqazNLJ7qWa?dl=0 
Sted: Fælledparken, København Ø 
Kreditering: Philip Flindt / Philip Flindt Photography 
Personer på billeder: Mathias Büchler, Joachim Winther, Mette Graah and Charlotte 
Melchiorsen (fra venstre til højre på foto 82047). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilder og links 
–––––––––––––––––––– 
Projektside 
https://everychildafuture.com  
 
Rotaract indsamlingsside 
https://givealittle.co.nz/cause/rotary-give-every-child-a-future 
 
World of Rotaract 
https://www.facebook.com/worldofrotaract  
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