Nyhetsbrev og en litt forsinket nyttårshilsen til
alle presidenter, IRK’er og soneledere i Distrikt 104J
fra IRC Bjørg Marit Tærum Simonsen.

Lørenskog 3.2.2014
Nesten ett halvt år er gått siden siste oppdatering fra Distriktets fagsjef for internasjonale
prosjekter.
Som dere sikkert husker, har vi satt i gang et nytt skoleprosjekt i vårt distrikt, Namilangi
Community School, Western Province i Zambia.
Prosjektet er presentert i nyhetsbrev fra meg for ca. ett år siden og deretter på siste
distriktsmøte. Som tidligere fortalt, er dette en skole som er igangsatt av en gruppe
engasjerte foreldre og lokale krefter, og de har forpliktet seg til å delta aktivt i planlegging,
oppstart og vedlikehold av prosjektet.
Avtaler med en lokal entreprenør er inngått, og de vil snart starte opp med byggetrinn 2,
en lærerbolig med 3 soverom tilknyttet skolen. Byggetrinn 1, 3 nye klasserom, er allerede i
full sving og nesten ferdig, både ved egen hjelp og hjelp fra lokale krefter og myndigheter.
Her mangler det ikke på stå-på-vilje!
Dette prosjektet er et resultat av vedtaket på Distriktsmøtet i 2012, som med det ga oss en
økonomisk ramme stor nok til å kunne starte og fullføre et nytt bistandsprosjekt for vårt
distrikt. Budsjettet, som ble presentert på Distriktsmøtet i 2013, legger opp til at D104J
skyter inn 90 % og lokalmiljøet betaler 10 % av kostnadene.
Jeg håper derfor at alle klubber støtter opp med det vedtatte beløpet, kr 120 pr medlem i 3
år, slik at vi sammen kan klare å holde våre forpliktelser. I løpet av disse tre årene håper vi
å kunne ha samlet inn totalt kr 550 000.
Namilangi Community School er nå det eneste bistandsprosjektet som Distrikt 104J
støtter, alle tidligere prosjekter i både Malawi og Uganda er avsluttet.
Teksten ”IR-avgift” på utsendte faktura fra distriktskasserer kan synes litt uklar, men dette
gjelder altså klubbenes bidrag til Distrikt 104J’s prosjekt i Zambia (jfr. vedtaket på
distriktsmøtet 2012).
Jeg håper på et fortsatt godt samarbeid med dere alle sammen, og dersom noen av dere
ønsker nærmere presentasjon av bistandsprosjektet vårt, kommer jeg gjerne på besøk.

Med vennlig hilsen
Bjørg Marit Tærum Simonsen, IRC Distrikt 104J
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