
MOLDOVA

Gjennom Norgesunionen av soropti‑
mister, har soroptimister landet over
gitt en håndstrekning til Moldova,
det fattigste landet i Europa.

Prosjektet startet i 2006 som «Hope
is a waking dream – a decent life for
young women in Moldova» med midler
fra NRKs TV‐aksjon i 2005. Fra 2010 
ble prosjektet videreført som «Hopes
and dreams for everyone» og finansiert
av midler fra SI‐presidentens 
10. desember‐appell i 2009.

Mature Union
I 2008 oppnevnte Europaføderasjonen
Norgesunionen som "Mature Union" for
enkeltklubbene i Moldova. Intensjonen
er at både gamle og nye soroptimister
kan utveksle erfaringer og lære av 
hverandre. Norgesunionen ble stiftet i
1939, og den første klubben i Moldova 
i 2000.

Unionens Moldovakomité er binde‐
leddet mellom Unionsstyret og klub‐
bene i Moldova. I Unionsstyret er 3.
visepresident komitéens kontaktper‐
son. Moldovakomitéen arrangerer 
årlige turer til Moldova hvor vi følger
opp klubbene og arrangerer årsmøter
som er et viktig bidrag til opplæring om
SI og hvordan en driver organisasjons‐
arbeid.

Larvik Soroptimistklubb har chartret
en ny klubb i Moldova, SI Stefan Voda.
Det skjedde i 2015 og Lill Bjørvik er
klubbens gudmor. Larvik‐klubben støt‐
ter kvinnenes arbeid i eget nærmiljø.
Klubben har over flere år gitt øko‐
nomisk støtte til opplæring i 
engelsk. En viktig forutsetning for god
dialog mellom vår klubb og klubben i
Moldova. Larvik‐klubben støtter ellers
prosjekter Stefan Voda‐klubben 
initierer lokalt.

2018 ble Inger Marie Heinzer 
medlem i Larvik‐klubben. Hun hadde
allerede startet opp  Åsta Karoline For‐
eningen som nå har drevet veldedig‐
hetsarbeid siden 2000. Arbeidet i
Moldova startet i 2005 med økonomisk
hjelp til enkeltfamilier, barn, institusjo‐
ner og sykehus.

Høsten 2015 åpnet Åsta Karoline 
Foreningen Moldovas første hjem for
barn som har hatt tuberkulose; Hope
House Belt. Arbeidet er drevet og finan‐
siert kun på frivillighet. Innkommende 
midler går 100% til prosjektet.

Larvik Soroptimistklubb, som etter‐
hvert har god kjennskap til Moldova,
ville også støtte Inger Maries arbeid. 
Hun foreslo imidlertid at vi støttet
vanskeligstilte barn ved en skole nær
hennes barnehjem i byen Belt. Barn
som ikke får mat i løpet av skoledagen
og kanskje ikke så mye støtte og om‐
tanke hjemme heller. Gjennom styre‐
lederen i Inger Maries barnehjem,
Maria, kanaliseres våre midler til Skole‑
mat‑prosjektet vårt. Dette er blitt et
godt hands‐on‐prosjekt. Vi får tilbake‐
meldinger, bilder og kontakt med barna
som får et varmt måltid i løpet av skole‐
dagen.

Skoleåret 2021 er godt i gang og vår
kasserer, Britt, har sendt penger som
sikrer varm skolemat til barna “våre”.
Vi budsjetterte med kr 10.000 og i 
oktober i fjor ble det sendt kr 5.000,‐ og
resten, nå i januar 2021. I tillegg har ca.
1/3 av medlemmene i klubben bidratt
med økonomisk støtte. Totalt kr. 7.400,‐
er sendt til Maria som administrer det
hele i samråd med Inger Marie.

Mer informasjon om Moldova‐
arbeidet i Norgesunionen av 
soroptimister får du om du klikker deg
inn på www.soroptimistnorway.no 
brukernavn: Larvik
passord: HannaLund

RWANDA

Larvik Soroptimistklubb har 
vennskapsklubb i Gisenyi, Rwanda.
Siden 2015 har klubben støttet 5
kvinner til høyere utdannelse. 
Soroptimistklubben i Rwanda, med 
Marianne Mukankaka i spissen, er vår
kontakt med studentene. Vi har nå fått
en ny student, Inglid Victorie Girama‐
horo. Hun har mottatt USD 895,‐ ca.
NOK 8.600,‐

Vår vennskapsklubb i Gisenyi 
har tatt initiativet til et ambisiøst 
prosjekt. I Bihe bor det 61 familier (377
personer). Prosjektet går ut på å føre
vann helt frem til landsbyen, lage en
vannpost og drive opplæring i vedlike‐
hold og hygiene forlandsbybefolknin‐
gen. Larvik‐klubben støtter dette
prosjektet og har sendt kr 13.000 fra
klubben via Marianne Mukankaka. I 
tillegg har også noen av medlemmene
støttet via Vipps, til sammen kr 1.750.
Lill Bjørvik sende e‐post til alle klub‐
bene og medlemmer i Norge: "Hva får
du for en hundrings?" Dette initiativet
innbrakte kr 9.000,‐ som også er over‐
ført vannprosjektet. Norgesunionen har
bevilget kr 24.000,‐ til prosjektet som
er estimert til å koste €10.000.

NORSKE SOROPTIMISTERS 
UTDANNINGSFOND FOR KVINNER
støtter utdanning til kvinner  gjennom
samarbeid med 
lokale soroptimist‐
klubbene, tilsluttet
SIE (Soroptimist In‐
ternational Europe).
Kvinner som får sti‐
pend er hovedsakelig
fra Kenya, Rwanda,
Madagaskar, Ghana,
Benin og Mali, pluss
Moldova. Larvik‐
klubben støtter dette fondet med jevn‐
lige tildelinger. Én av initiativtakerne til
fondet, var vår klubbs Wenche Klunde‐
rud.

Du kan støtte alle Larvik‑klubbens
prosjekter, via Vipps til Larvik Sor‑
optimistklubb. Ellers er vår største
inntektskilde vårt arbeid som pølseut‑
delere hos Askjems som ligger på Sem
ved Tønsberg. Her har vi vakter som
rullerer gjennom månedene februar til
desember. Informasjon om vakter, 
kommer i e‐poster til alle medlemmene
i klubben.

Administrasjonsomkostninger for
vår økonomiske støtte til prosjekter
eller studenter, er minimal. Det meste
går via samarbeid mellom den norske
og den lokale soroptimistklubben.

Litt informasjon om 
Larvik Soroptimistklubbs 
arbeid i Moldova og Rwanda.
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