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Etter årsmøte 15. mars 2012 har styret bestått sv: 

- President/prosjektleder  Open School     Falk Bakke (KC Elverum) 
- Sekretær                                             Stig Bjorstad (KC Oslo) 
- Kasserer                                              Tore Hem (KC Vestby) 
- Prosjektleder Nødhj./spes. prosjekter     Kjell Johansen (KC Vestby) 
- Styremedlem                                       Sidsel Laurendz (KC Vestby) 

 
TILKNYTNING TIL KIWANIS DISTRICT NORDEN: 
Kiwanis Albaniahjelpen er et distriktsprosjekt i Kiwanis International District 
Norden, og rapporterer til Humanitærkomiteen (DS vedtak under konventet i 
Haugesund høsten 2010). 
 
GENERELT: Kiwanis Albaniahjelpen ble startet i 1992, og har i 2012 gjennomført 
sitt 20. driftsår. 
Det tette samarbeidet med Norsk Nødhjelp er videreført i 2012. Uten dette 
samarbeidet hadde det vært vanskelig å få utført vårt hjelpearbeid i Albania.  
For første gang i vår 20årige historie hadde vi gleden av å ha Guvernøren, Arne 
Johan Sigstad, på besøk i Albania under vårt arbeid i september. I løpet av hans 
opphold var vi innom alle de prosjektene vi er engasjert i i Albania. 
 
Det er i 2012 gjennomført en tur med nødhjelp og annet utstyr. I tillegg har flere 
styremedlemmer vært i Albania for å følge opp våre prosjekter.  Andre 
medlemmer i Kiwanis Albaniahjelpen har vært i Albania i egen regi for å følge 
opp private hjelpetiltak rettet mot enkeltfamilier. 
 
NØDHJELP:Transporten til Albania med nødhjelp i sept 2012 var trailerlass nr. 
36. Lasten besto av 400 familieesker, matolje, sykler, symaskiner og annet 
utstyr. 
 
 Etter å ha samlet sammen klær, sko, husgeråd og annet utstyr som familier 
trenger, sortert, pakket, lastet, transportert til Albania, og delt ut til spesielt 
utsatte familier siden 1992, var tiden inne for å avslutte prosjekt nødhjelp. Et 
prosjekt som har krevet stor utholdenhet og slitestyrke fra alle som har bidratt til 
å yte denne betydelige innsatsen for medmennesker i nød. Beregninger viser at 
ca 70.000 mennesker har fått hjelp gjennom dette prosjektet. 
Styret retter en stor takk til alle som opp gjennom årene har bidratt til at vi har 
kunnet yte denne hjelpen.  
 
 
OPEN SCHOOL: Under denne vignetten ligger i dag Trupa Muzikore (korpset for 
utviklingshemmede), ett fotballag for gutter og ett for jenter (med barn og unge 
fra spesielt utsatte og sårbare familier), og en dansegruppe med sigøynerjenter. 
Disse gruppene står som fyrtårn og rollemodeller for etablering av organiserte 
fritidsaktiviteter for barn og unge i Albania, og Kiwanis Albaniahjelpen er stolte 
over å være en vesentlig bidragsyter og pådriver til etableringen og 
videreutviklingen av disse aktivitetene. Etter vår vurdering er dette et glimrende 
eksempel på å etterleve Kiwanis sitt motto: Serving the children of the world. 
 



TOROVICE: 
Landsbyen har sitt utspring i forviste familier fra Hoxha-tiden, og er i en 
særdeles dårlig forfatning. Vi har hatt fokus på dette samfunnet siden vi ”kom 
over det” i 2009. Høsten 2011 mottok vi NOK 50.000 fra KC Skedsmo øremerket 
støtte til Torovice. 
I løpet av de to siste årene har vi brukt disse midlene til å ruste opp stedets 
helsesenter med medisinsk utstyr, innredning på så vel venterom som på 
legekontor og fått lagt inn vann i bygningen. 
På barneskolen har vi fått installert vedovner i klasserommene, og kjøpt inn ved. 
 
I 2012 har vi hatt fokus på å få rustet opp toalettbygningen på skolen, som ikke 
har vært brukelig på mange år grunnet ødelagte inn- og avløpssystem og 
generelt forfall. Prosessen er i gang med sikte på å kunne ta i bruk 
toalettbygningen i løpet av våren 2013. 
 
Skolen ligger i skrånende terreng med mye vill vegetasjon nedenfor, og området 
rundt skolen er ikke anvendelig til lek. 
 Vi har som mål å få midler til å anlegge en lekeplass/ballslette på et egnet sted 
nær skolen. Når dette prosjektet er fullført, anser vi at vi har ytet bistand til å få 
rustet opp viktige institusjoner i samfunnet Torovice til et akseptabelt nivå. 
 
FREMTIDIGE PROSJEKTER: 

- Kiwanis Albaniahjelpen vil fortsatt prioritere støtte til Open School 
aktivitetene (korpset, fotballagene og dansegruppen), slik at disse kan 
videreutvikles og fortsatt stå som rollemodeller.  

- Det finnes mange små samfunn i vårt område nord i Albania som er i like 
dårlig forfatning som Torovice, og hvor løsning av viktige samfunns- 
oppgaver som helse, skole og utdanning hindres av elendige forhold. 
I samarbeid med Norsk Nødhjelps stedlige representant og ”vår mann” 
Kastriot Faci, vil vi finne de mest utsatte samfunnene og yte bistand etter 
de menneskelige og økonomiske ressursene vi har til disposisjon. 

- Vi håper å få produsert nytt informasjonsmateriell i løpet av 2013 
 
ØKONOMI: Kiwanis Albaniahjelpen benytter anledningen til å takke alle klubber 
som har gitt oss økonomisk grunnlag for å støtte det albanske folk. Sterkt 
redusert inntekt fra dugnadsarbeid gjør klubbenes bidrag ennå viktigere for at vi 
kan fortsette å lindre nød i fremtiden. 
 
 
AVSLUTNING: Kiwanis Albaniahjelpen er innstilt på å videreføre sitt arbeid til 
beste for utsatte og sårbare barnefamilier i Albania, og håper på fortsatt godt 
samarbeid og god støtte fra klubbene i District Norden. 
 
 
Lillehammer februar 2013 
STYRET 
 
 
 
 
 


