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Rwandakonsert med overskudd på 116.000 kroner – nytt barnehus nær 
fullfinansiert. 
 
Flekkefjord Rotaryklubb har nå gjort opp regnskapet for konserten i februar. Overskuddet på 
116.000 kroner er det nest beste som er oppnådd på de 15 konsertene som så lang er 
avholdt, slått med bare noen få tusen av konserten i 2016. Sammen med sponsorinntektene 
fra Marcus Gurgen sin Marcialonga-ekspedisjon og mottatte gaver under konserten ble det 
likevel rekord med et samlet resultat på 125.000 kroner. Sammen med oppsparte midler, fra 
konserten i 2016 og andre gaver og bidrag, bringer dette oss nesten i mål med å fullfinansiere 
bygging av neste barnehus i landsbyen sier Rwanda-entusiast Tor Harald Kristiansen.  
 
I klubbmøte 20. mars besluttet klubben å iverksette en «dugnad» for å fullfinansiere bygget slik at man 
kan sette i gang nå fremfor å vente ett år til etter konserten 2018. Nå mangler vi bare 20.000 kroner til 
selve bygget og 40.000 kroner til å utruste huset med nødvendig inventar til de som skal få flytte inn. Vi 
har stor tro på at vi skal få dette til, ikke minst fordi klubbes egne medlemmer er positive til bidra nok en 
gang, sier klubbpresident Martin Balke. Klubben vil imidlertid gi venner av Rotary og andre som ønsker å 
bidra anledning til å være med på denne dugnaden. Og skulle givergleden bli av et slikt omfang at 
resterende finansiering overstiges, ja så er det fortsatt mange prosjekt i Rwanda midlene kan brukes til, 
herunder også et fremtidig hus nummer 3. Tomta som stiftelsen «Hope for Life» disponerer er planlagt 
for hele 4 boenheter.   
 
Det første huset sto ferdig høsten 2015 og huser i dag 8 tidligere gategutter, samt en husmor og hennes 
mindreårige barn. Flere av klubbens medlemmer besøkte Rwanda og deltok i den offisielle åpningen i 
februar 2016.  Kristiansen forteller at under lunsjen etter den offisielle åpningen fikk man høre en av 
guttene fortelle sin historie. Det hadde vært en oppvekst preget av vold og en oppløst familie hvoretter 
han havnet på gaten for å klare seg selv. «Hvorfor meg; hvorfor fikk jeg denne muligheten». Han kunne 
ikke fatte at han hadde blitt plukket opp fra rennesteinen, fikk bo i et hus, ha en seng å sove i, ha mat på 
bordet, få sine første ordentlige sko, en skoleuniform og kunne starte skolegang… en total omveltning 
fra ingenting til et liv… hvordan kunne han få takket de som hadde gitt han denne muligheten. 
  
Et slikt sterkt vitnemål fra en gutt som utstrålte takknemlighet og som hadde sine tanker om hva han 
ville bruke denne muligheten til, rørte alle oss som var tilstede, sier Kristiansen. Det gjør at alt arbeid 
med å arrangere konserter, alle bidrag fra artister, alle bidrag fra vårt lokale næringsliv, all støtte og 
gaver som Flekkefjord RK har mottatt; alt dette er verd innsatsen og «gjør en forskjell». Med en ekstra 
dugnad nå kan vi bidra til å gjøre en forskjell for nye gategutter som ellers vil ha en svært vanskelig 
fremtid og lett kunne bli dratt i feil retning avslutter Kristiansen. 
 
Ethvert bidrag – lite som stort – vil uavkortet gå til hjelpearbeid i Rwanda. Bidrag kan gis ved overføring 
til klubbens Rwandakonto – kto.nr 3030.63.81489.   
 


