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Hvorfor være co-invostor i Mekele prosjeketet? 

2 

Innen prioriterte områder 

for Rotary (vann, helse, 

kvinner, land) 

1 

Samarbeid med NKS, en 

forening tuftet på samme 

verdier som Rotary - høy 

integritet og frivillig innsats 

2 

Vellykket første fase 

gjennomført etter plan og 

kost  

3 

Godt mottatt internt i 

Rotary så vel som i ekstern 

presse 

4 

The Rotary Foundation gitt 

tilsagn om å dekke 

halvparten av prosjektet 

5 

Gjennomarbeidet budsjett - 

hver krone inn går direkte 

til sanitets anlegget 

6 
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Etiopia er i dag et av verdens fattigste land 

3 

• Etiopia er et av verdens fattigste og minst utviklede land. På FNs 

HDI indeks (Human Development Index) rangeres de som nr. 157 

av 169 

• Landet er nest mest folkerike i Afrika, med 100 millioner 

innbyggere 

• Landet har ikke kyst og er dermed den mest folkerike innenlands 

staten i verden  

• Sterk knytning til Rotary - 11 klubber i Etiopia hvorav 6 i Addis 

Abeba 

 

 

Om Etiopia 

Om Mekele regionen 

• Mekele er hovedstaden i Tigrayregionen   

• Senter for UNMEE, FNs observatørstyrker i Etiopia og Eritrea  

• Ligger 110 km fra den eritreiske grense 

 

1 
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Prosjektet favner bredt om Rotarys prioriterte 
satsningsområder 
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• Bærekraftig prosjekt, utleie av dusj og toalett, salg av sanitær 

artikler og informasjon om forebyggende helsetiltak for kvinner i 

Mekele 

• Anlegget rommer 6 toaletter og dusjer og et lagerrom for sanitære 

produkter  

• Prosjektet er et samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening 

(NKS) og deres nyetablerte søsterorganisasjonen i Etiopia 

Women’s Health Associaton of Ethiopia (WHAE) 

• Primær kilde for drift av den lokale foreningen av Women’s Health 

Associaton of Ethiopia (WHAE) i Mekele 

 Klubben kan sende et delegat til hovedkontoret for WHAE i 

Addis Abbeba for å gå på kurs om helse og bringe dette tilbake 

til lokalsamfunnet. (Tilsvarende NKS i Norge) 

 

 

Rotarys seks fokusområder  

Fredsarbeid og 

konflikt forebygging/-

løsning 

Sykdomsforebygging 

og –behandling 

Vann og sanitær 

Barne- og 

mødrehelse 

Grunnutdanning og 

leseferdighet 

Økonomi- og 

samfunnsutvikling 

  

  

  

  

 = Mekele prosjektet    

Mer i dybden om prosjektet 

1 
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Sep. 2012; avtale m/ Women’s Health Association of Etiopia (WHAE) og NKS 

• WHAE bygge opp organisasjon med hjelp av NKS 

• Landsomfattende, sentral ledelse og 9 regionale lag  

• Finansieres av bærekraftige prosjekter og drift og 

• Presenteres i FN under kvinnekonferansen 01.03.2013 

Nov. 2013; Rotay spurt om å finansiering prosjekt i Mekele. 

• NKS har lokale representant og dekket kostnadene selv.  

• Midlene fra Rotary går dermed 100% til prosjektet  

• NKS / WHAE følger opp med god kommunikasjon med Rotary  

• Prosjektet støttes av Tiltaksfondet og District Grant 

Nov. 2014; prosjektet innviet 5.11.2014 med rep. fra Rotary Lysaker og NKS   

• Stor etterspørsel og Bystyret spør om vi kan finansiere flere anlegg 

Jul. 2015; WHAE Generalsekretær møter USAs President på tur i Afrika   

Sep. 2015;  WHAE generalsekretær og styreleder besøker Lysaker Rotay  

• Rotary og WHAE inngår intensjonsavtale om  2 nye anlegg 

• TRF / Distriktet oppfordrer LR å fremme et matching grant (50%) prosjekt   

 

Samarbeidet med NKS gir Rotary en lokal profesjonell 
partner med sterke verdier  

5 

Sep 2012 Nov 2013 Nov 2014 Jul 2015 Sep 2015 

Avtale m/ Women’s Health 

Association of Etiopia (WHAE) 

og NKS 
• WHAE bygger opp organisasjon 

med hjelp av NKS 

• Landsomfattende, sentral ledelse 

og 9 regionale lag  

• Finansieres av bærekraftige 

prosjekter og drift 

• NKS holder foredrag om prosjktet 

hos Lysaker Rotary  

 

Rotay forespurt om å 

finansiering prosjekt i Mekele 
• NKS har lokal representant og 

dekket kostnadene selv  

• Midlene fra Rotary går dermed 

100% til prosjektet  

• NKS / WHAE følger opp med god 

kommunikasjon til Rotary  

• Prosjektet støttes av Tiltaksfondet 

og District Grant 

• Presenteres i FN under 

kvinnekonferansen 01.03.2013 

 

 

Prosjektet innviet 5 november 

med rep. fra Rotary Lysaker og 

NKS   
• Stor etterspørsel og Bystyret spør 

om vi kan finansiere flere anlegg 

 

WHAE Generalsekretær møter 

USAs President på tur i Afrika  

WHAE generalsekretær og 

styreleder besøker Lysaker 

Rotary  
• Rotary og WHAE inngår 

intensjonsavtale om  2 nye anlegg 

• TRF1 / Distriktet oppfordrer LR å 

fremme et matching grant (50%) 

prosjekt   

1) The Rotary Foundation 

2 
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En vellykket første fase gjennomført 
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• Gjennomført på budsjett og plan 

• Anlegget har stor etterspørsel  

• Lang ventetid for bruk av anlegget 

• Ønske om flere anlegg  

3 
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God omtale i intern så vel som ekstern presse  
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Fra Rotary Norden, nr. 2, 2015  

Presseoppslag 

• Budstikka desember 2014 

• Rotary Norden, nr. 2, 2015 

• Budstikka desember 2015 

• Fra Rotary Distriktet 2310 

• Norad / U D 

• WHAE 

 

  

4 

http://d2310.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/71.Vs4sN00UXzA
http://d2310.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/71.Vs4sN00UXzA
http://d2310.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/71.Vs4sN00UXzA
http://d2310.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/71.Vs4sN00UXzA
http://d2310.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/71.Vs4sN00UXzA
http://d2310.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/71.Vs4sN00UXzA
http://d2310.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/71.Vs4sN00UXzA
http://d2310.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/71.Vs4sN00UXzA
http://d2310.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/71.Vs4sN00UXzA
http://www.womenhealthethiopia.org/projects
http://d2310.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/71.Vs4sN00UXzA
http://d2310.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/71.Vs4sN00UXzA
http://d2310.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/71.Vs4sN00UXzA
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Fase 1 

 

 

Fase 2 

The Rotary Foundation gitt tilsagn om å dekke halvparten 
av prosjektet 

8  

• 2 dusjer og toaletter og lager  

• Kost 87,000 kr 

• Støtte 38,750 kr fra Tiltaksfondet og District Grant 

 

 

 
• 6 dusjer og toaletter pluss lager rom 

• 50% høyere kost men 300% høyere inntekt 

• Kost 124,500 kr / to anlegg 249,000 kr  

• The Rotary Foundation gitt tilsagn om å dekke 50%  

5 
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Budsjettet er utarbeidet av WHAE og bygger på Fase 1 og 
uten administrative kostnader 
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Finansieringsplan Kommentarer 

1) NOK/USD 8.6 

• Detaljert budsjettplan utarbeidet av WHAE, bygger på erfaringer fra Fase 1 

prosjektet. Byggekostnaden er for to anlegg med seks toaletter, dusj og et 

lagerrom  

 Inkluderer kjeller med septiktank og vanntank samt inngjerding   

• Hvert av anleggene vil øke kapasiteten med 3x mot vårt første anlegg (2 

toaletter), som gir betydelige skala fordeler i daglig drift  

• Ingen administrative kostnader, da NKS har lokal representasjon i Etiopia 

under oppstarten og dekket disse kostnadene selv. Midlene fra Rotary vil 

dermed gå direkte til å dekke sanitæranleggene 

• Det lokale tiltaksfondet og Rotary Foundation International er entusiastiske 

omkring prosjektet og vil bidra til finansiering   

 

 

Reisekostnad 15 000 1745

Total 268 981 31 299

Finansiering

Lysaker Rotary 39 248 4 567

1. Eiksmarka Rotary klubb 31 748 3 694

2. Bærum Rotary Klubb 31 748 3 694

Tiltaksfondet 31 748 3 694

Total 134 490 15 650

Matching grant 134 490 15 650

Total finansiering 268 981 31 299

6 
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Appendix 

10 
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N.K.S. stiftet 26. februar 1896 
 

 

 

 

1.  å arbeide for bedre folkehelse 

2.  å utdanne sykepleiersker og også på 

annen måte virke for god, organisert 

sykepleie i   bygd og by 

3. å utbre kunnskap om og bekjempe 

tuberkulosen og  andre 

folkesykdommer 

4. å opparbeide syke- og nødmateriell 

Har som formål: 
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Budsjett Fase 1 
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•Totalt budsjett arbeidet som utføres i Merkele Etiopia (10 sider)                         kr 70000    

(Avtalefestet kr 70000 /konvertert til NOK m dagens valuttakurser til kr 77000) 

•Program for åning av prosjektet i Merkele inkl besøk Rotary i Addis Abeba;        kr 15000  

•(Einat Tallaksen, Lysaker Rotary ex U. D. avreise 1 nov. 2014) 

•Kjøp av offisiell Rotary skilt                                                                                   kr   2500  

•Totalt                                                                                                                    kr  87500 

 

Rotary Støtte 

Tiltaksfondet 2013/2014       kr 15000 

Tiltaksfondet  2014/2015       kr   8750 

District Grant       kr 15000 

Totalt (44% av byggekost)       kr 38750 

 

 

* Klubben søke videre for prosjektstøtte. 


