
 

 

 

«Rotary for Syria» 

 

Krigen i Syria har vart i snart 10 år. Millioner er på flukt, hundretusener er drept. 

Landsbyer er bombet, skolebygg ødelagt, 220 000 barn står uten skolegang. Vi 

rehabiliterer skolebygg for barna i Idlib-provinsen, slik at den kommende generasjonen 

kan starte sin utdannelse, leve bedre liv og forhåpentligvis være med på å gjenreise 

landet. Det er de unge som skal bygge det nye Syria når det blir fred. 

Prosjektet er bærekraftig og dekker flere av Rotarys fokusområder. 

Skolene vi rehabiliterer har klasserom, inventar, strøm, sanitæranlegg og nødvendig 

utstyr og gir undervisning til 400 – 500 barn. Etter skoletid brukes skolelokalene til bla 

møterom og helsestasjon. 

Rehabilitering av skolebygg koster fra ca 90 000 NOK pr stk, avhengig av skadene de er 

påført. Pengene går til materialer og utstyr, alt arbeid utføres på dugnad. Arbeidsledige 

lærere underviser gratis. 

Prosjektet har etablert gode relasjoner til lokale ledere i Idlib-provinsen. Disse har tatt 

ansvaret for rehabilitering av skolene og plukker ut de skolene som skal renoveres. Vi 

har godkjent økonomisk flyt og kontrollsystem. Vi har kontakt med UD og 

Flyktninghjelpen, og disse informeres løpende om vårt arbeid. 

 

Prosjektet har en prosjektgruppe bestående av medlemmer fra de Rotary-klubbene som 

er initiativtagere og består av: 
 

Inger Raagholt, Sandvika RK: inger.raagholt@gmail.com  tlf. 911 61 636      

Marit Fredheim, Mjøndalen RK:  maritfre@online.no   tlf. 918 82 650 

Ivar Amundsen, Oslo RK:   ivar@amundsen.no    tlf. 908 22 850 

Fatih Mehmet Deveci, Oslo RK:       fatihmdeveci@gmail.com  tlf. 920 12 235                  

Prosjektgruppen har sist høst fått tildelt 1 million kroner fra humanitære fonds i tillegg til 

midler fra Rotaryklubber og TRF. For disse midlene er det renovert en stor jenteskole, 

seks skoler i tilknytning til teltleire, og fire skoler er i ferd med å bli renovert. Til sammen 

betyr dette at ca 4400 barn får gå på skole. Vi er med andre ord veldig godt i gang – 

men behovet i det krigsherjede Syria er stort. 

Ta gjerne kontakt med en av oss i prosjektgruppen for mer informasjon. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Støtte til «Rotary for Syria» kan gjøres til: 
Bankkonto: 1503 31 27682 
Vipps: 21681 
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