KIWANIS ALBANIAHJELPEN - RESSYMÊ AV RAPPORTER 2016/17.
På KIDNs årsmøte 3. oktober 2016 ble KAs forslag om avvikling av KAs engasjement i Albania
i løpet av sommeren 2018 enstemmig vedtatt.
Vedtaket har vært styrende for KAs arbeid i dette Kiwanis-året. Det er gjort avtale med Norsk
Nødhjelp om at de overtar ansvaret for å drive prosjektene videre fra sommeren 2018.
Det er i løpet av dette Kiwanisåret blitt bragt nedover 10 stk. røykdykkerhjelmer med intern
kommunikasjon. Etter besøk hos Brann- og redningsbrigaden i Shkoder fylke har vi også
skaffet tilveie nye slangekoplinger.
Brann- og redningsbrigaden påpeker ved hvert besøk at den siste brannbilen overlevert fra
KA er deres juvel!
Terje Ringsby, KC Brunlanes, har skaffet gratis tilveie 150m2 gulvfliser til bruk på den
Ecososiale Farmen. Flisene er nå ferdig lagt i hovedbygget på farmen. Bravo!
Trupa Muzikore er det prosjektet som har størst samfunnsmessig betydning ved å få så
mange prestisjefylte oppdrag fra det offentlige, og gjennom mange riksdekkende TVprogrammer. Korpset er den fremste fanebærer for å heve funksjonshemmedes status i
Albania.
En aspirantgruppe på 10-12 utviklingshemmede er etablert, og den enkelte tiltrer
hovedkorpset etter hvert som de når et visst nivå.
Et 10-talls nye messinginstrumenter er i perioden overlevert Trupa Muzikore.
Liria (Freedom) Dancing Group (dansegruppen med sigøynerjenter), har fått nye kostymer
(sydd av en musikant-mor). Gruppen har mange spennende oppdrag som setter fokus på
etniske minoriteters levevilkår i Albania.
Skolefritidsordningen som er etablert på Liria skole i sigøynerghettoen har meget stor
oppslutning, og har resultert i at fremmøte til undervisningen har økt betraktelig (I Albania
er det skolerett, men ingen skoleplikt. Ingen kommer og etterlyser deg hvis du ikke møter til
undervisning).
Det er sendt ut oppfordring til alle klubbene i KIDN om å bidra økonomisk til å realisere
ARVEN ETTER KIWANIS. Et prosjekt der vi har som målsetting å kunne overlevere en ny brukt
minibuss i forbindelse med at vi avvikler vårt engasjement sommeren 2018. Dette fordi
bussen som vi bidro til anskaffelse av for noen år siden har blitt særdeles sliten av mye
kjøring på særdeles dårlige veier.
Minibuss er et nødvendig redskap for å kunne hente barna til og fra aktivitetene og å frakte
instrumenter og annet utstyr. Uten tilgang til minibuss stopper aktivitetene opp.
Det virker som om klubbene har «tent» på oppfordringen, og vi har i dag ca NOK 100.000 til
anskaffelse av ny brukt buss. Ny oppfordring til klubbene planlegges rett i etterkant av
konventet i september.
Undertegnede har vært i Albania til sammen tre ganger i løpet av den aktuelle perioden,
øvrige KA-styremedlemmer en gang. Dette for må følge opp og kvalitetsikre prosjektene.
Vi vil for ordens skyld gjenta at reise og opphold dekkes privat, i det vi ønsker at alle
tilgjengelige midler skal tilfalle direkte til drift av prosjektene.
Ny tur (for privat regning) planlegges i uke 39 (siste uke i sept.).
Jeg har overfor neste Guvernør, Heidie, lansert ønske om at Kastriot Faci, vår prosjektleder i
Albania, blir invitert som gjest til konventet 2018 for å fremføre en takk fra det albanske folk
etter KAs innsats i Albania i 25 år.
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