
 

«ROTARY FOR SYRIA» 
 

Nytt humanitært prosjekt i distrikt 2310 

 

Sandvika, Mjøndalen og Oslo Rotary intensiverer arbeidet med gjenoppbygging 

av skoler i Syria i Idlib provinsen. Vi viderefører et prosjekt som har vært i gang i 

flere år, og som har vært ledet av ildsjelene Inger Raagholt og Marit Fredheim. 

Prosjektet er forankret i vårt distrikt og har varm støtte fra vår distriktguvernør                

Inger-Marie Schytte Blix. 

Målsettinger; Bygge to skoler i to landsbyer i Idlib og samle 
inn 1 million kroner til dette formålet 

 
Vi starter innsamlingen nå, men venter med gjenoppbyggingen 

 til forholdene tillater det. 

Prosjektet har etablert relasjoner til lokale ledere i landsbyen Shikt Mustafa 
som har tatt ansvaret for gjenoppbygging og innredning av barneskolen med 
uteplasser, treningsområde for barna. De lokale kreftene har engasjert folk i 
landsbyen. Barna lengter etter normale forhold med skolebygning, bøker og 

undervisning i trygge omgivelser. Med skole og infrastruktur på plass kan 
befolkningen ta fatt på gjenoppbyggingen. 

Prosjektet har etablert en administrasjon, har en startkapital og god dialog med 

Utenriksdepartementet og Flyktninghjelpen. 

Mjøndalen, Sandvika og Oslo Rotary oppfordrer klubber 
 i Distrikt 2310 til å delta i prosjektet 

Rotary for Syria 
 

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

Marit Fredheim, Mjøndalen RK: maritfre@online.no tlf. 918 82 650 
Kjersti Steinskog, Oslo RK: kjersti@businessinspirator.no tlf. 911 65 888 

Ivar Amundsen, Oslo RK: ivar@amundsen.no tlf. 90822850  
Rotary for Syria, bankkonto xxxx xx xxxxx 
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Den nye skolen står ferdig i 2018! 

Stolte barn og foreldre som alle har bidratt 

på ulike måter for å bygge et samfunn rundt 

skolen 

To barn som venter med 

spenning – De spør Inger 

Raagholt; «Får vi en ny 

mulighet til skolegang?» 

Barn og foreldre har god 

kontakt med prosjektteamet i 

Norge. Kommunikasjonen er 

viktig for dem og gir håp. 

Igjen ble skolen bombet, folk ble tvunget til å 

forlate landsbyen og flytte til en av mange 

flyktningeleirer.  

Når det er trygt, og forsikringene er entydige, 

starter gjenoppbyggingen. 
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