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Støtte til Geta Eye Hospital og ”Eye Camp” 

 

Det arrangeres 1-2 
camps årlig basert på 
midler fra TRF og fra 
Elverum RK. En eye camp 
går ut fra Geta Eye 
Hospital, et norsk 
opprettet sykehus som 
ligger i et mer sentralt 
sted i Far West Region, 
Nepal. 
 
Til sammen cirka 4.500 
personer har fått 
behandlet øynene sine 
gjennom dette 
prosjektet. 

 

Kortfattet Prosjektsammendrag 
Prosjektet ble startet for å få øyehelsetjeneste ut til de mest perifere strøk i et av verdens fattigste land, hvor en stor 

prosent av befolkningen er blinde.  Nødvendige øyehelsearbeidere og utstyr blir sendt til perifere strøk i 

fjellregioner, hvor folk bor isolert pga manglende infrastruktur.  Resultatet av prosjektet er at over 1000 blinde er 

blitt seende.  I tillegg er mange fler behandlet for forskjellige øyesykdommer. 
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Type Prosjekt Matching Grant Totalt Budsjett NOK 

Prosjekt START / SLUTT 2010 Samlet TRF bidrag $ 12.500 

Framdrifts-/Slutt rapport 2013-14 Samlet 

DDF/distriktsmidler 
$  5.000 

  Elverum RK $ 14.000 

Norge Mottakerland 

Rotary Distrikt D2305 Distrikt/land Nepal 

Primær Klubb Elverum Lokal klubb Thamel 

Andre klubber  Andre klubber  

    

Samarbeidsorganisasjon  
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Bakgrunn og hovedidé 
Rotarianer Inger Johanne Flagstad har arbeidet periodevis på øyesykehus og i eye camps i Far West Region i 

Nepal, og foreslo at Elverum Rotaryklubb kunne starte et eye camp prosjekt for å hjelpe de mange blinde 

som ikke har mulighet for å komme til et øyesykehus.  Rotarianer Roy Heine Olsen foreslo at vi kunne søke 

om et Matching Grant-prosjekt. 

Rotarianeres medvirkning 
Medlemmer fra Elverum RC har deltatt i de fleste eye camps, utført forefallende arbeid.  Ingen medlemmer 

fra host club har deltatt. 

Effekt og hensikt 
Prosjektet er rettet mot de blinde blant de fattigste i et av verdens fattigste land.  Mange tusen pasienter har 

fått hjelp, hvorav over 1000 blinde er gjort seende. 
 

Øvrig informasjon, lenker 
Prosjektet er rikelig omtalt i lokale aviser og NRK lokal tv. 
 


