
Rotary, Foundation- og Grantseminar 30. november 2017:  

 
 
Et af programpunkterne var:  
Planlægning af et netop ansøgt Global Grants og orientering om Distrikt Grants, herunder 
samarbejde klubberne imellem v/ Bente Kaspersen, Maribo RK. 
 
 
Jeg er i den fantastiske situation at kunne fortælle en succeshistorie – for både Rotary-klubberne 
på Lolland og Falster og for de personer, som får gavn af projektet: handikappede børn og unge på 
Sri Lanka.  
Projektet har navnet: Help them to walk again, og er et Global Grant projekt og det ligger på 
My.Rotary som grant nr. 1860570.  
 
Maribo Rotary Klub tog oprindeligt initiativ til projektet, som efterånden greb om sig.  
Her først lidt om projektet og om Centre for Handicapped på Sri Lanka, som skal realisere 
projektet, og dernæst lidt om selve processen med at få hold på finansieringen.  
 
 
Centre for Handicapped ligger på Sri Lanka i Kandy, der ligger i Rotary distrikt 3220. Deres 
hjemmeside giver et rigtig godt indtryk af centeret og deres arbejde: www.cfhsrilanka.org.    
Men først lidt om Sri Lanka:  
 
Det er en stat i den sydlige del af Asien sydøst for Indien, og består af en større ø og et antal 
småøer. Der bor ca. 22 mill. mennesker i landet på et område, der er ca. halvanden gange så stort 
som Danmark.  
 
Landets historie er præget af en konflikt mellem den singalesiske majoritet (ca. 74 %) og den 
tamilske minoritet (ca. 26 %). I 1983 forværredes konflikten og udviklede sig til regulær borgerkrig, 
som først sluttede i 2009.  
Sri Lankanerne ser helst fremad og på fred og forsoning, og selv om de helst ikke selv fortæller om 
det er der ingen tvivl om, at der fortsat ligger miner rundt omkring, som forvolder skade – på 
uskyldige voksne og børn.  
Sri Lanka er et udviklingsland hvor der er stor forskel på rig og fattig, og hvor der ikke er offentlig 
hjælp og støtte til handicappede.  
 
Centre for Handicapped arbejder primært med at fremstille proteser til arme og ben til børn og 
unge samt at forestå og følge op med genoptræning.  
Centret drives af donationer (nationale, internationale og private) og modtager ikke offentlig støtte. 
Det henvender sig til de fattige børn og voksne, der ikke har mulighed for selv at betale for proteser 
og træning. 
 
 
Centerets mission og vision er – i min oversættelse:  
Mission: At hjælpe fysisk handikappede personer til at kunne leve et næsten normalt liv – uanset 
race, religion, etnicitet, kaste eller social status.  
Vision: At være et enestående center hvad angår kunstige lemmer og proteser, og genoptræning 
af personer, som har behov for dette.  
 
 
Hvem får gavn af projektet?    

▪ Fattige børn og unge med handicaps – arme og ben, bl.a.:  
▪ Efter trafikulykker  
▪ Medfødte misdannelser  
▪ Kræft  

http://www.cfhsrilanka.org/
https://da.wikipedia.org/wiki/Tamil


▪ Miner  
▪ Sukkersyge  
▪ Da det er børn og unge, som vokser, skal proteser udskiftes efter 1-2 år  

 
Forholdene er således, at hvis man bliver syg og skal på hospitalet, skal man betale for det. Det 
har den fattige del af befolkningen ikke mulighed for, og derfor er det ofte billigere og hurtigere at 
amputere i stedet for at behandle.  
    
 
Projektet indeholder:  

▪ Faglig uddannelse af personale på Centre For Handicapped – til produktion af proteser og 
genoptræning af patienter (sikrer bl.a. opbygning og fastholdelse af viden og kompetencer) 

▪ Ca. 350 proteser til børn og unge, og kørestole  
▪ Genoptræning af patienterne  
▪ Etablering af mobile camps, så Centeret kan komme rundt til patienter på det meste af øen     

 
 
Hvorfor Sri Lanka og hvorfor Centre for Handicapped?  
Skyldes i det væsentlige medlem af Maribo Rotary Klub, Helle Jørgensens personlige relationer og 
netværk til Sri Lanka og især til Kandy Rotary Klub – kort fortalt således:  
 
Helle Jørgensen og hendes mand adopterede for mange år siden en lille dreng fra Sri Lanka. Han 
er i dag uddannet læge og ansat på Rigshospitalet. Mens han voksede op spurgte de ham nogle 
gange, om han ville se det land, han kom fra, men ”…jeg har det jo godt, hvor jeg er…” var hans 
svar. Da han senere blev forlovet og gift sagde pigen, at hun gerne ville se det, land, han kom fra, 
og at hun også gerne ville, at han besøgte det. Således tog hele familien af sted - og Helle 
Jørgensen besøger gerne Rotary-klubber, hvor hun kommer frem, og kom derved i kontakt med 
Kandy Rotary Klub.  
Helle og hendes mand har efterfølgende været i Sri Lanka flere gange, og de senere år er de 
derovre hvert år.  
 
 
Processen med at samle det store beløb sammen:  
Helle Jørgensen kommer hjem fra Sri Lanka med forslag om, at Maribo Rotary Klub kigger på 
noget, som kunne blive til et projekt. Det gør vi og siger ja til at prøve at lave et projekt – i første 
omgang er vores mål et Distrikt Grant – det mener vi at kunne overskue, både økonomisk og 
administrativt.  
I marts 2017 er vi et par stykker fra Maribo Rotary Klub, som deltager i PETS-mødet og vi 
orienterer kort om det projekt, vi har i tankerne. Formanden for Rotary Foundation i Distrikt 1480, 
Karsten Sørensen, giver udtryk for at det lyder spændende og opfordrer os til at søge at løfte det til 
et Global Grant projekt. Flere klubber fra AG-område 1 (Lolland og Falster) beder om at få tilsendt 
supplerende materiale til en nærmere vurdering.   
Det gjorde vi – og i løbet af april og maj indløb tilsagn fra klubberne om bidrag. Flere klubber skrev, 
at de ingen penge havde, men valgte alligevel at bidrage, og da vores deadline for 
tilbagemeldinger var udløbet, havde vi et samlet bidrag fra klubberne på 77.900 DKr.  
Et udtryk for en fantastisk opbakning om et fælles projekt, der også viser, at den enkelte klub gerne 
indgår i et projekt, og at det kan blive til noget, når man går sammen og løfter i flok.  
9 ud af 10 klubber i AG-område 1 deltager i projektet. En klub meddelte ret hurtigt i forløbet, at de 
synes det var et spændende projekt, men de har allerede øremærket deres projektmidler til andet 
formål, så de kan ikke være med – og fuld respekt for det.  
 
Næste step var ansøgning til Hjælpefonden. På www.rotary.dk under Programmer ligger der rigtig 
gode beskrivelser om Hjælpefonden og vejledninger vedr. ansøgninger og forskellige emner, man 
skal forholde sig til.  

http://www.rotary.dk/


Vi sendte ansøgning til Hjælpefonden først i juli – og normalt svarer de ret hurtigt, men pgra. 
sommerferie fik vi svar i begyndelsen af august. Og Hjælpefonden matchede klubbernes beløb 
med 100 % og tildelte 77.900 DKr.  
 
Dernæst kunne vi sende ansøgning til Distriktet. Sker på et ansøgningsskema med en del 
spørgsmål, som dog er relativt lette at besvare, når man kender sit projekt.  
Distrikt 3220 på Sri Lanka meddelte, at de ville bidrage med 10.000 USD.  
 
Budget: vi havde i hele forløbet kontakt med handikapcenteret om et budget i forhold til det beløb, 
vi vurderede vi kunne præstere. Vi måtte dog et par gange anmode om et revideret budget, da 
vores beløb var større, end vi først havde beregnet.   
I den sammenhæng betød det også noget, at Rotary justerer dollarkursen hver måned – for i den 
endelige ansøgning til The Rotary Foundation (TRF) skal budgettal og finans-tal stemme 
fuldstændig overens.  
 
Ansøgning til TRF skete på Rotarys amerikanske hjemmeside: My Rotary. Da vores andel i 
projektet er at skaffe finansiering er det i dette tilfælde handikapcenteret, som lægger ansøgningen 
op, men vi skal hele tiden være med og agere på nogle at spørgsmålene, bl.a. skal vi til sidst være 
medunderskriver af den endelige ansøgning.  
TRF svarede positivt på ansøgningen, og det udløser 50 % af klubbernes bidrag (inkl. bidrag fra 
Hjælpefonden) og 100 % af distrikternes bidrag.  
Med alle disse bidrag ender projektet på 433.700 DKr. – svarende til 68.911 USD (currency-rate 
oktober 2017) – i skemaform således:    
 
   
Global Grant 2017, nr. 1860570, Help them to walk again - Finansoversigt 

 DKr.    

Maribo Rotary Klub  25.000    

Nakskov RK 3.000    

Nakskov-Ravnsborg RK 10.000    

Nr. Alslev RK 3.000   

Nykøbing F. RK  20.000   

Nysted RK 3.000   

Rødby RK 4.400    

Saxkjøbing RK  5.000   

Stubbekøbing RK 4.500    

Hjælpefonden 77.900    

Klubber og 
Hjælpefond  

155.800 155.800   

    

Distrikt 1480 36.000   

Distrikt 3220-Kandy 64.000  Distrikt 3220 bidrager med  
10.000 USD 

Distrikter 100.000 100.000  

    

TRF World Fund  77.900   50 % af klub-bidrag: 155.800 

TRF World Fund  100.000  100 % af distrikts-bidrag: 100.000  

TRF World Fund  177.900 177.900  

I alt   433.700 DKr.  USD-currency rate oct. 2017:  
68.911 USD  

 
 
 
 



Afsluttende bemærkninger:  
Ting tar tid- men der er hjælp at hente: Der er mange i Rotary og i distriktet, som har en stor viden 
og som gerne hjælper, og dette projekt har særligt nydt stor gavn af Karsten Sørensens saglige og 
faglige hjælp og støtte. Med ham på sidelinjen skal man ikke betænke sig på at gå i gang med et 
projekt.   
Ansøgningsprocessen til TRF kan være lidt tidkrævende – TRF vil selvfølgelig være fuldstændig 
sikker på soliditeten i projektet, og på at bidragene reelt går til det, der er angivet i ansøgningen.  
   
 
Succeshistorier i projektet:  

▪ 9 klubber i AG-område 1 har bidraget – viser vilje til samarbejde og sammenhold  
▪ Projektet er med til at vore egne medlemmers kontingentmidler kommer i spil – da en del af 

kontingentet indgår i diverse puljer under Hjælpefonden, Distriktet og TRF   
▪ Den enkelte klub kan vise – over for sig selv og sit lokalområde – at de har bidraget til et 

stort projekt  
▪ Rotary viser derved, at det både er en netværksorganisation og en humanitær organisation  
▪ God PR for Rotary – lokalt, regionalt, nationalt, og internationalt  
▪ Ikke mindst: Mange børn og unge på Sri Lanka får stor gavn af projektet, så deres 

livssituation kan ændres fra at være handikappet til at være mere mobile og mere eller 
mindre selvhjulpne, så de kan gennemføre en uddannelse, og få forbedrede arbejds- og 
jobmuligheder –  

▪ - og det må vel være ret tæt på det, der er en kerneopgave i The Rotary Foundation: 
DOING GOOD IN THE WORLD   

 
 
 
Bente Kaspersen 


