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Kære Rotary Venner! 

Nu er der allerede forløbet 3 måneder siden vi mødtes i København til Convention. 
Sikken en stor oplevelse at møde venner fra hele Verden, og især da vi havde chancen for 
at møde så mange rotarianere på vores egen stand, hvor vi kunne præsentere vores 
stolthed og klubprojekt, Chhimbu Primary School i det Nordøstlige Nepal. 

Vi henvender os til jer nu, fordi I har vist interesse for vores klubprojekt og fordi vi i 
vores klub har haft god succes med at gennemføre projekter i det meget fattige og 
underudviklede Nepal. Men også fordi vi har haft succes med at følge op på vore projekter 
gennem mange år og især med udviklingen af vores meget vellykkede lille skole i Nepal. 

Vi har nu været involveret i Chhimbu Primary School i otte år. Det er indtil nu lykkedes 
for os at finde midlerne i lokalområdet og hos venskabsklubber, men nu er denne proces 
ved at blive tungere for os at vedligeholde, og det er ved at blive en tiltagende belastning 
for os at fortsætte.  

Skivehus Rotary Klub ønsker derfor at bede dig og din klub om støtte til at fortsætte 
vores dejlige og nødvendige projekt i denne fjerntliggende og fattige landsby i Nepal. 

Skivehus Rotary Klub tilbyder jer et meningsfyldt projekt i den sande rotary-ånd. Vi kan 
garantere jer at hver støttekrone går udelukkende til støtte af skoledriften. Vi kan tilbyde 
jer fuld rapport fra skolen, da medlemmer af vores klub besøger skolen hvert efterår. Og 
hvis medlemmer af din klub skulle få lyst til at besøge skolen, så skal I være meget 
velkomne på det årlige trek derud. 

Vi har et tæt samarbejde med Rotary Club of Kathmandu i Nepals hovedstad, som har 
været vor nære samarbejdspartner igennem alle årene med skolen såvel som med andre 
projekter, som vi har kørende i samme område. På nogle af disse projekter virker vi som 
konsulenter for andre Rotary-klubber.  

Vi håber meget på at jeres klub vil svare positivt på denne henvendelse. Vi vil være klar 
til at svare på alle de spørgsmål, som I måtte have lyst til at stille os. Vores involvering i 
Nepal stammer fra en passion for dette fattige land og disse de fattigste mennesker i 
Verden, og vi har fundet Rotary et værdigt og medfølende medium til opnåelse af store 
resultater. 
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