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Vårt team og hvorfor vi reiste 
Volda Rotary Klubb og enkelte klubbmedlemmer har støttet et prosjekt i Sierra Leone i 
flere år. Sammen med Ramsey RC i England har de vært med på oppstarten og 
utviklingen av David School i Sierra Leone. Det er en av klubbens medlemmer i Ramsey 
som gjennom disse årene har vært drivkraften både til å starte skolen og skaffe det 
finansielle grunnlaget for å drive skolen. Som ledd i å utvikle skolen videre med nybygd 
ungdomsskole har Volda satt i gang et prosjekt for å skaffe belysning til det nye 
skolebygget. Området skolen ligger i har ikke elektrisk kraft slik at ”minikraftverket” er 
basert på solceller og batteri.  
Anlegget ble prosjektert allerede i 2011 og penger samlet inn både fra egen klubb og 
naboklubber samt lokalt næringsliv. Også distrikt 2305 bidro ved å bevilge penger fra 
Rotary Foundation sitt DSG fond. Totalt ble det samlet inn kr 170.000 noe som sikret 
gjennomføringen av prosjektet. 
Et team fra England og Norge reiste til Sierra Leone i november. Teamet bestod av Kjell 
Høydal og Per Helge Jøsok fra Volda Rotary som ville ha ansvar for å montere opp 
kraftverket samt Harald Indresøvde også fra Volda Rotary og Rotary Foundation 
ansvarlig i distrikt 2305 John Stennes. Fra England deltok David Wallwork og Cathrine 
Thomas fra David School Trust sammen med Ian Wallwork og Michael Houlden som 
frivillige.  
 
Hva ble gjort under oppholdet 

 Først og fremst ble det strøm i den nye skolen. Et grundig forarbeid med 
prosjektering bidro til at montering gikk absolutt etter planen. Lokale krefter 
bidro til monteringen og også lokal elektriker var med underveis slik at tilsynet 
med anlegget er under kontroll. 

 Arealet rundt skoleområdet ble registrert med markeringsstolper slik at dette nå 
ble registrert som skolens eiendom. Det er planer om utnyttelse av området til 
fruktdyrking. Dette kan gi arbeid til noen fra lokalsamfunnet samt bidra til 
inntekter og drift av skolen. Dette siste er eller kan være del av et prosjekt som 
involverer Rotary etter hvert. 

 Undertegnede som også var med som fotograf tok bilde av samtlige nesten 300 
elevene og klassebilder av alle 10 klassene. Harald og lokal frivillig assisterte for 
her måtte elevene komme ut til fotografering etter tur. Mange donerer støtte til 
skolen og til den enkelte elev. Derfor ble disse bildene tatt for å vise til 
sponsorene hvem de støtter slik at eventuell kontakt kan knyttes. 

 Vi var med og delte ut alt fra tannbørster/tannkrem/såpe til sko og 
skoleuniformer. 110 Rotary Rollers ble delt ut til familiene i landsbyen 
Magbandoma. Rotary Rollers som er en 25 liters vannballong kan rulles fra stedet 
de henter vann i stedet for å bære vann i ballonger eller fat på hodet. 

 Alle elevene på skolen gikk gjennom en synstest. De fleste hadde tilfredsstillende 
syn, men ca 10% ble sendt videre til behandling. Av disse fikk 9 briller som 
teamet fra Norge betalte. David School hadde samarbeid om dette arbeidet med 
en øyenlege fra Nederland som også arbeidet perioder i Sierra Leone på frivillig 
basis. 



 To jenter som hadde stygge betennelser ble sendt til sykehus for å få behandling. 
Den ene jenta hadde en stygg betennelse i handa og den andre i foten. Jenta med 
betennelse i foten var faktisk lagt til sides under et pledd  og ble tilfeldig 
oppdaget av teamet og øyeblikkelig sendt til behandling. Betennelse er en vanlig 
dødsårsak. Helsevesenet fungerer ikke som hos oss og det er umulig for dem å 
komme seg til sykehus for å få behandling. Vi reddet i hvert fall livet til ene jenta 
og sannsynligvis også den andre. 

 Vi hadde gode samtaler med Makeni RC om mulig prosjektsamarbeid. Gjennom 
Rotary Foundation har vi mulighet til å bidra til en positiv utvikling. De vi møtte 
ga oss et godt inntrykk og var klar til å være med på prosjekt sammen med oss. 
Volda er jo innstilt på å fortsette støtte inn mot dette området for å bidra til en 
positiv utvikling. Makeni RC har startet opp med å utforme ideer til et Matching 
Grant prosjekt. 

 Mer lokalt hadde vi møter med ”de eldste” i landsbyen og vi hadde møter på 
distriktsnivå. Prosjekt må ha en lokal forankring for at vi skal lykkes med 
prosjekt. Det nytter ikke å komme ”trampende” for det kan gjøre mer skade enn 
gavn. Utviklingen må komme nedenfra og det er derfra vi må bygge vår støtte. 
Skole og utdanning blir sett på som uhyre viktig noe de som deltok på møter med 
oss ga uttrykk for. Skolering av lærere ble sett på som viktig og yrkesopplæring 
etter ungdomsskole viktig. Direkte støtte til David School Trust for å drive skolen 
er kanskje det aller viktigste. Det ble uttrykt uro blant ”de eldste” om skolen 
maktet å fortsette. 

 Det ble ryddet areal i tilknytning til ungdomsskolen med tanke på utvidelse med 
3 klasserom. Tanken er videregående skole slik at de som fullfører derfra er klar 
til videre studier. Elevene hadde drømmene klare: sykepleier, lærer, doktor, 
ambassadør. En jente ville til og med bli President i Sierra Leone. Det nye 
tilbygget planlegges  å være ferdig i 2013, men det mangler fortsatt penger for å 
få dette til. Beløpet som mangler er kr 250.000 så dersom vi som rotarianere i 
Norge og Skandinavia tar tak så klarer vi dette. Frivillige fra England og Norge vil 
reise ned for å bygge skolen og i løpet av 3 uker så er den ferdig. Den som ønsker 
å hjelpe med dette kan kontakte undertegnede. Mail adresse john@stennes.net. 
 

 
Hva betyr innsats fra Rotary og frivillige 
Uten denne innsatsen hadde ikke noe av det som er utrettet vært mulig å gjennomføre. 
Det er gjennom donasjoner det økonomiske fundamentet har kommet på plass. Det er 
gjennom frivillig innsats skolen er blitt bygget. Det er gjennom innsatsen fra rotarianere 
og andre støttespillere det er mulig å holde skolen i drift. Rotary og rotarianere har vært 
en svært viktig pådriver for å få dette til. I tillegg har skolen lærere som gjør en 
fantastisk og stor innsats. Ikke bare på dagtid med elevene, men også på kveldstid med 
voksenopplæring.  
Det var svært spesielt å komme fra rike Norge til et av verdens fattigste land. De mangler 
det meste og har ingenting av det vi omgir oss med og som vi ser på som en 
nødvendighet. Det er et land som akkurat har kommet seg gjennom en borgerkrig og 
som forsøker å komme seg på fote. Det er et land der kristne og muslimer lever godt 
med hverandre side om side og har fred og respekt for hverandre. Samling blant elever 
og lærere på skolen viste dette med all sin tydelighet. Først muslimsk bønn og deretter 
kristen der samtlige deltok. Jeg er glad jeg ble med på turen og det var egentlig godt å bli 
minnet om hvor priviligerte vi egentlig er hos oss. Kanskje det gjør godt for oss 
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rotarianere å få et glimt inn i en annen hverdag. Ved å bidra til Rotary Foundation blir vi 
som rotarianere satt i stand til å støtte lokalsamfunn slik at de får en annen og bedre 
hverdag.  
 
Nyttige linker 
Hjemmesiden til David School Trust 
http://www.thedavidschool.co.uk 
Bilder/slideshow fra skolen 
http://www.youtube.com/watch?v=qSOsD9J1I0c 
Bilder/slideshow fra landsbyen Mile36 eller Magbandoma 
http://www.youtube.com/watch?v=zyavGu7GTio 
Bilder/slideshow fra frivillig arbeid og møter 
http://www.youtube.com/watch?v=qSOsD9J1I0c 
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