ROTARYKLUBBENE HAMAR VEST, MOELV OG YEREVAN ROTARY CLUB OF ARMENIA TAR
TAK OG SØRGER FOR RENT VANN TIL 120 SKOLEBARN FRA 6 TIL 18 ÅR OG 40% AV
LANDSBYEN TATEV SINE INNBYGGERE.
De går sammen om et Matching Grant som primært skal sikre skolebarna i landsbyen Tatev
på grensen mot Nagorno Karabach og Iran friskt drikkevann og bidra til bedre sanitære
forhold og positiv helsepåvirkning i en sårbar alder. De samme mulighetene vil på grunn av
dette tiltaket komme ca 400 av landsbyens 1000 innbyggere til gode med overkommelige
kostnader.

Odd Jarle Hagen som er TRF-ansvarlig i Hamar Vest Rotary klubb har i flere år reist mye i den
Eurasiske regionen som omfatter Georgia, Azerbaijan og Armenia. Han har knyttet kontakt med
rotary klubber i alle de tre landene og bekrefter store humanitære hjelpebehov spesielt til barn og de
svakeste grupper i befolkningen. I 2011 gjorde han en konkret henvendelse til Yerevan Rotary Club of
Armenia for å høre om de ville være med og prioritere et prosjekt som klubbene kunne gå sammen
om i et Matching Grant. Forslaget kom og i september 2012 reiste Odd Jarle og DRFC 2305 John
Stennes av gårde for å se nærmere på prosjektforslaget. Tatev ligger 300km sør for hoved-staden
Yerevan i et tradisjonelt jordbruksdistrikt med et ensidig næringsgrunnlag og høy arbeidsledighet.
Skolen ble oppført for ca 50 år siden og har nok ikke vært vedlikeholdt i det hele tatt. Vanntilførselen
stoppet opp på grunn av gjennomrustne rør for mange år siden og avløps-systemet fungerte heller
ikke lenger. Dette endte opp med et behov for 2000m ny vannledning og 1500m avløp fra skolen
fram til oppsamlingsenhet. Kalkylen fra entreprenør lød på 58.000 USD.
Finansieringen er nå i orden. Hamar Vest og Moelv Rotary klubber stiller med en egenandel hver på
4.000 USD. De resterende 50.000 USD dekkes av distrikt 2305, og Yerevan klubben sitt distrikt som
dekker området fra og med Tyrkia til den kinesiske grensen og ikke minst Rotary Foundation sentralt
som ble bekreftet innvilget 15. januar i år. Prosjektet forventes fullført i løpet av sommeren, og
fellestur i regi av våre norske klubber for å se resultatet arrangeres til høsten.

Hamar Vest og Moelv har ikke tidligere deltatt som hovedaktører i prosjekter på denne størrelse. I
begge klubber registreres det en sterk vilje til å gjennomføre og delta aktivt «ute på banen». I Hamar
Vest er det opprettet en egen finanskomite som har som sin første oppgave å skaffe midler til
egenadelen. Det har de allerede gjort ved betalt dugnadsinnsats som ytes av medlemmene i et
arrangement til høsten. Det i seg selv styrker fellesskap og sosial profil innad i klubben.
Vi har greid å aktivere mange års innbetalte midler til The Rotary Foundation på en god måte for å
gagne andre AND GIVEN SERVICE ABOVE OUR SELF!
Verden har mange «TATEV» - Finn din partner!
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