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 Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge 

 (Distriktets norske Kiwanisklubber er godkjent som mottaker av skattefrie gaver – etter skattelovens § 6-50) 

 

 
Kongsberg, den 10.11.17 

 

NOEN TILLEGGSOPPLYSNINGER RUNDT VÅRT HELÅRLIGE  
FERIE- OG FRITIDSSENTER SOM ER UNDER UTVIKLING. 

 
 

Det er nå gått ut noe informasjon om Heistadmoen gjennom «Kommunespeilet», som er 
kommunenes eget nettmagasin. Artikkelen ble skrevet i forbindelse med årets TV aksjon og 
frivilligheten og er sendt samtlige Kommuner.. 
 
På Kongsberg har vi samarbeid med MHU og JCI og det tas sikte på at prosjektet etter hvert skal 
fungere som et divisjonsprosjekt. 
Den videre driften vil basere seg på at landets kommuner, etter hvert som stedet blir mer kjent, kan 
sende barne- og ungdomsgrupper til feriesenteret i samarbeid med de lokale Kiwanisklubbene. Her 
vil det arbeides spesielt med at alle skal oppleve god sosialisering og få masse mestringsopplevelser 
å ta med seg tilbake etter en helg, uke eller lengre opphold.  
 
Prosjektet er tenkt som et lavterskeltilbud hvilket vil fremgå av prisene. Dette fordi målgruppen 
først og fremst er barn og unge som kommer fra vanskelige kår. Integrering, sosialisering og 
mestring gjennom så vel fysisk som kreativ virksomhet vil være høyt prioritert. Stedet skal også 
være åpent for alle andre nettopp av hensyn til sosialiseringen, men også av hensyn til å unngå 
stigmatisering. 
 
Det vil hele veien foregå en videreutvikling av aktuelle tilbud tilpasset målgruppen og det vil søkes 
om eksterne midler til nye prosjekter i området. 
 
Støtten fra klubbene er tenkt som en grunnstøtte slik at vi kan konsentrere oss om de oppgavene 
som prosjektet krever og slik at de midler vi til en hver tid fremskaffer vil kunne brukes til 
videreutvikling, og vedlikehold. 
De inntektene som etter hvert vil komme inn utover det vi allerede får inn gjennom noe utleie skal 
sørge for det driftsmessige grunnlaget. 
 
Prisene for en helg: kr.1.500,- overnatting/mat + kr. 500,- i aktivitetstilskudd inkl. materialer. 
Prisene for en uke: kr.4.000,- overnatting/mat + kr.1.500,- i aktivitetstilskudd inkl. materialer. 
 
Vi er av den klare formening om at dette vil kunne bidra til å gjøre Kiwanis enda mer kjent og at det 
på sikt vil kunne tiltrekke nye medlemmer. 
 
Vi ønsker derfor at klubbene vurderer å støtte prosjektet og at de tar med seg vedlagte informasjon 
for å gjøre nærmere avtaler om samarbeid med stedets Kommuner. 
 
Vi takker for interessen så langt og til de klubbene som har besluttet å støtte oss. Vi håper at de 
andre klubbene vil finne prosjektet av interesse og bevilge støtte til prosjektet. 
 
 
Med hilsen 
Ralph Castellan 
President 
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