
Barneheimen
MAMA CLARA

i Chiquiebamba, Peru
3000 m.o.h i Andesfjella

Start i 2009 av Erna Berg Rogne, Brattvåg, etter 
ein ferietur i Peru.

Detter er heim for foreldreløsen og barn med 

omsogsgssvikt .

Lokale er nonner driv og underviser med de 
vesle dei har av resurser.





Erna Berg utfører en fantastisk jobb 
med innsamlinger av kler og penger til 

drift av heimen.
Men barneheimen er i svært dårlig 
forfatning, spesielt på kjøkken og 

sanitæranlegg.

. 



Vi ønskte og gi et løft her og søkte om 
Global Grant men dette blei avslått. Vi 
søkte District Grant som utløser kun

nok.15817,-.
Vi kuttet ut sanitære delen.

Satser på oppgradering av kjøkken til 
Nok 143000,- som er dagens tilbud



Kjøkkenet - I





Er dette eitbRotary prsjekt?

Det er de svakeste av de svake som
bur i et ugjestmildt område i Peru.
Etter at Erna Berg presenterte prosjektet 

ble Karin Holstad så grepet av dette at 
ho reiste ned til barneheimen samens 
med Erna.

Etter dette startet HRK planlegging og 
innsamling av midler, HRK er godkjent 
som leder for prosjektet og er kun 
tildelt Distriktgrant midler.



Mama Clara

• Oppstart i 2009 av Erna Berg Rogne, Brattvåg, 
etter ein ferietur i Peru.

• Blir dreven med hjelp av nonner.

• Innmeldt til Brønnøysund i 2009

• Facebookgruppe Mama Clara Norge, 
685 medlemmer pr. februar 2017

• Kontonummer 6550 06 38758





Prosjekt Mama Clara 
- finansiering over 2 år 

Støtte District Grant 2016 kr. 15 000

- ” - 2017 ” 5 000

Egenkapital i dag ”        4 000

Egenandel Hareid RK ” 45 600

Lotteri/annen aktivitet ” 15 000

Støtte andre klubbar ”    110 000

Sum kr   194 000

Vi håper på støtte med kr 5 000 pr. år i 2017 og 2018 frå
Vestnes, Giske, Herøy, Ulstein, Sula, Ålesund, Spjelkavik, Ørsta, 
Volda, Ørskog og Brattvåg Rotary. Er det mogleg?



Barneheimen Mama Clara –
og tilstanden…..

• Hareid RK sitt medlem Karin Svendsen Holstad var på vitjing, og fann at 
forholda i barneheimen ikkje var gode!

• Det er først og fremst dårleg stelt med kjøkkenet og bad/dusjanlegg.

• Hareid RK er positive til å stå for prosjektet, og det er godkjend som 
Global Grant prosjekt.

• Vi vel å starte med kjøkkenet. Det er innhenta tilbud – komplett nytt 
kjøkken kostar NOK 134 000

• Og vi spør våre naboklubbar om hjelp til å finansiere dette!



Korleis skaffe pengane?

• Hareid RK vil skaffe sin andel av kostnadane 
enten ved å legge på årskontingenten med 
kr. 500/år i to år – eller

• At kvar medlem betalar kr. 50/mnd i to år

• Kan lignande modell ver aktuell også for din 
klubb?



Chiquebamba – der er vi.



Kjøkkenet - II



Kjøkkenet - III



Kjøkkenet - IV



Born, Erna og Karin ved spisebordet i 
Mama Clara



Utdeling av kle









Mange sterke historier


