Rotary for Syria
Bli med på en presang til noen som VIRKELIG trenger det
Støtt «Rotary for Syria».
Vi bygger barneskoler i flyktningleire i Idlib provinsen
i det nord-vestre Syria.
Krigen i Syria har vart i snart 10 år. Millioner er på flukt,
hundretusener er drept. Vi har valgt å bygge barneskoler i
leirene i Idlib provinsen, slik at den kommende generasjon
kan starte sin utdannelse, flytte tilbake, leve bedre liv – og
forhåpentligvis være med på å gjenreise landet.
Krigen er ikke slutt. I stedet for
å gjenoppbygge bombete
skoler, satser vi derfor nå på å etablere solide teltskoler, som er
billigere og kan flyttes. Hver skole har et antall store klassetelt
med inventar, strøm, sanitære anlegg og nødvendig utstyr.
Kapasiteten er 350 – 500 barn. Den koster ca. 200 000 kroner
ferdig til bruk.
Vi har direkte og daglig kontakt med våre lokale koordinatorer.
Teltene blir sydd lokalt, arbeidet blir utført på dugnad og
lærerne underviser gratis. Vi får derfor veldig mye ut av
pengene som kommer inn til prosjektet.
Rotary er en internasjonal humanistisk yrkes-organisasjon
med 1,3 millioner medlemmer fordelt på tredve tusen klubber i
hele verden. «Rotary for Syria» har sin opprinnelse i Sandvika,
Mjøndalen og Oslo Rotary-klubber i Rotary-distrikt 2310, som dekker Østlandet og har 50
klubber.
Vi har allerede nå i høst fått generøs støtte fra to humanitære fond og flere Rotary-klubber.
Det har gitt oss mulighet til å etablere fem skoler i flyktningleirene. Vi er med andre ord godt
i gang. Nå håper vi at denne kronerullingen skal muliggjøre enda flere, - for behovet er
enormt. Bare i Idlib provinsen er det 220 000 barn i flyktningleire.
Flere land, inklusive Norge, - og store hjelpeorganisasjoner gir store bidrag til den rammede
befolkningen i Syria. Dette går imidlertid hovedsakelig til nødhjelp. Investeringer i
befolkningens fremtid, slik som barneskoler, er det svært lite av. Vi arbeider derfor i en
veldig viktig nisje, og lokalbefolkningen har uttrykt svært stor takknemlighet.

Ditt bidrag er viktig.
Støtte til «Rotary for Syria» kan gjøres til:

Bankkonto: 1503 31 27682.

Vipps: 21681.

.

Del gjerne på Facebook Følg oss her: http://sandvika.rotary.no/

Tusen takk.
Prosjektgruppen i «Rotary for Syria»
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