Danmark er klubbernes land. Der er ikke den ting og det emne, der ikke kan laves en klub/forening
omkring. Man dyrker fælles interesser, det være sig bøger, kultur, sprog, motion, ølbrygning, fuglekiggeri,
kun fantasien sætter grænser, ja selv strikkeklubber er på mode igen.
Hvad er det så, der gør det at være Inner Wheeler så anderledes? Hvad er det, der gør, at man på tværs af
individuelle interesser, føler så stor glæde ved at være med i denne internationale organisation? For mig er
det helt klart den ekstra dimension, at vi udfører et meningsfuldt hjælpearbejde, både lokalt og ude i den
store verden.
Behovet for hjælp holder aldrig op, hverken hjemme eller ude – det er måske nok, set i en større
sammenhæng, dråber i det store hav, men det er dråber, der lokalt kan betyde, at de mange, der arbejder
frivilligt, kan se yderligere mening med deres arbejde. At vi SER dem, og værdsætter deres store indsats.
Internationalt er det dråber, der målrettet gør en forskel for mange mennesker, der, gennem vores støtte,
får håb om en bedre fremtid.
Når vi gerne vil være synlige i vort hjælpearbejde, så er det ikke for at få ros, eller for at føle os bedre end
andre – men det er for, at andre kvinder kan fatte interesse for vores organisation og få lyst til at være med
hos os, og få lyst til at være med til at gøre en forskel. At man oveni har stor glæde af samvær og
venskaber, det er en stor ekstragevinst.
Odense Vestre Inner Wheel havde den 8.april et møde med inviterede gæster. Aktivitetsudvalget, som er
et udvalg på fem medlemmer udenfor bestyrelsen, stod for aftenens arrangement.
Foredragsholdere var: Formand for Terre Des Hommes i Danmark, Dorthe Kristensen sammen med
ambassadør for TDS, skuespiller og revyleder i Rottefælden i Svendborg, Jan Schou. To meget dedikerede
mennesker, som på trods af aftenens bevægende og alvorlige emne om hjælp til nødstedte børn og familier
i Indien og i Tanzania, også kunne bringe smilet frem hos de 63 meget opmærksomme tilhørere.
Via powerpoints blev vi gelejdet gennem gadebørns/tsunami/landsby/børnehjems-projekter i Indien.
Fadderskaber er alfa og omega for at give børnehjemsbørn og børn fra meget fattige familier en chance for
undervisning, og dermed muligheden for at få et bedre liv. På børnehjemmene sørger man for at undervise
ledere og ansatte i at give den rette omsorg, ligesom man har et sted, hvor man anonymt kan aflevere en
nyfødt, som man ikke selv har mulighed for at tage sig af. Ca. 60 babyer pr.år bliver ”afleveret” på et
sådant børnehjem.
I de fattige familier sørger man for at støtte hele familien, så børnene kan få lov til at gå i skole. Det
normale er jo, at børnene er nødvendig arbejdskraft. Et fadderskab i Terre Des Hommes koster kr. 75,pr.måned. Dette beløb går ubeskåret og direkte til det enkelte fadderskabsbarn, og man får rapport 2
gange om året. Beløbet dækker undervisning, skolematerialer, skoleuniform og et godt dagligt måltid. Som
man siger: Uden mad kan man ikke modtage undervisning.
Der blev spurgt: Hvad med administrationsudgifter m.m.? Det dækkes via medlemskab i Terre Des
Hommes, - som er kr. 175,- årligt for enlige og kr. 225,- for ægtepar. Derudover søger man fonde.
Tre til fire gange årligt rejser man derud på tilsyn og besøg, og man rejser for egen regning!
Hjælpen i Tanzania består også for det meste i fadderskaber, hvor man prioriterer skolegang og oplæring,
men her har man også stor succes med at give microlån, typisk kr. 7.5oo,- (uden renter), som skal betales
tilbage efter 2-3 år. Lånet gives kun til kvinder, efter devisen: ”Hjælper du en mand, så hjælper du et
individ, men hjælper du en kvinde, så hjælper du en hel familie”.

Det var en meget fin aften, hvor vi fik en god fornemmelse af, at her er der ikke langt fra den økonomiske
hjælp til fysisk udførelse, jeg er sikker på, at mange gik lige hjem og enten meldte sig ind, eller tegnede et
fadderskab - måske begge dele. – og jeg vil ikke undlade at oplyse adressen på hjemmesiden:
www.terresdeshommes.dk – Med hjem fra Odense den aften var kr.50,- pr.deltager, i alt kr.3.150,-. Vi er
ikke i tvivl om, at beløbet vil blive anvendt til gavn for de gode projekter, der arbejdes med.
Gitte Høgh, præsident Odense Vestre Inner Wheel.

