Reisebrev fra SI Norgesunionen sin tur til Moldova,
7. – 11. september 2017
Av Camilla Haslund Wik, SI Follo og Siren Hammer Østvold, SI Bergen
Norgesunionen er «Mature Union» for klubbene i Moldova og en viktig post på programmet var å
avholde årsmøte for de fem klubbene fra Chisinau, Causeni, Stefan Voda, Edinet og Nisporeni. Før
dette skulle vi imidlertid få møte prosjektleder Tanya Stihari og andre ansatte ved CRIC (Child Rights
Information Center) samt noen av ungdommene som er med i prosjektet «Educating Youth for the
Future», vi skulle besøke Nisporeni for å få en presentasjon av sommerskolen som ble gjennomført
der i sommer og sist, men ikke minst, var vi så heldige å skulle være med å feire SI Edinet sitt 10 års
jubileum.

7.september
19 norske og 1 svensk soroptimist var med i følge denne gangen, samt en tidligere dansk soroptimist
som var gudmor for Chisinauklubben for 17 år siden. Chisinau møtte oss med sol og 28 grader. En
fantastisk start på Moldovaturen. I samlet tropp inntok vi hotell Luna som er blitt «vårt» hotell. Som
vanlig ble vi godt mottatt.

Hotellet har en koselig bakhage

Etter innsjekk møtte vi 6 av våre 10 ungdommer som får støtte gjennom prosjektet «Educating Youth
for the Future» og 4 ansatte fra CRIC som følger dem opp. Vi fikk høre litt om forventninger de har
for fremtiden, drømmer og planer. Mye interessant informasjon, spørsmål og diskusjon.

Noen av ungdommene våre

Tanya Stihari CRIC) og Edle Utaaker

Kvelden ble avsluttet med et herlig måltid på hotellet sammen med våre gjester fra CRIC.

8.september
På tur fra sør til nord. Med oss i bussen var også soroptimister fra Chisinauklubben.

Inger og Edle tar en opptelling

Ingjerd forteller fra sommerskolen

Soroptimister fra Chisinau

Ferden gikk først til Nisporeni hvor vi på tradisjonelt vis ble møtt
av barn i folkedrakter som bød på brød og salt. President i
Nisporeniklubben, Nina Gorea, ønsket velkommen før ordet gikk
til pedagogisk ansvarlig for
sommerskolen. Klubben var i år
selv ansvarlig for sommerskolen
med økonomisk støtte fra SI Follo,
SI Rygge og Norgesunionen, men
uten hjelp fra CRIC.
26 barn og unge hadde fått plass
og vi fikk høre om
undervisningsopplegget og
temaer de hadde vært innom.
Tradisjonell velkomst

President Nina Gorea t.v. fra
Nisporeni tar imot Ingjerd og Camilla
fra Follo

Elevene presenterte seg og fortalte om hvordan de
hadde opplevd sommerskolen. Et gjennomgangstema
var den gode opplevelsen av å få nye venner, bli tryggere
på seg selv, tørre å være mer sosial og ikke minst få
oppleve tur til Chisinau. De hadde også lært å sette opp
regnskap og budsjett.

Et lite utdrag av det elevene hadde arbeidet med på sommerskolen

Et ekstra pluss var at de voksne som arbeidet med sommerskolen, selv var blitt inspirert til å lære
mer for igjen å kunne undervise barna. Til slutt fikk alle barna et fotoalbum som minne, og alle
gjestene fikk en gave som barna hadde laget. Gratulerer til Nisporeniklubben for et vel gjennomført
arrangement. Dette er noe de ønsker å fortsette med.

Alle fikk gaver. Flotte kort og lys med inskripsjon

Turen gikk videre til Edinet med buss gjennom
uendelige åkrer av mais, solsikker, frukttrær og
vinranker. Det var en fryd å se at det spirer og
gror i motsetning til for noen år tilbake da
jordene lå brakk.

Vel fremme i Edinet var gjensynsgleden stor særlig blant soroptimistene
fra Sandefjord og Edinet. Etter innlosjering ble det spasertur i den
lokale parken før en deilig middag på restaurant Sangal. Også her ble
det fine velkomstord av SI Edinet sin president Domnica Petrovici. Alle
fikk velkomstgave, og det var også mulighet for å kjøpe lokalt håndverk.
Nok en fin dag gjennom Moldovas vakre landskap.

Ioana fra Edinet ønsker Elisabeth
fra Sandefjordklubben velkommen

På tur gjennom parken

9.september
Dagen var kommet for feiring av SI Edinet sitt 10-årsjubileum, men først ut på tur. Klubbens
medlemmer hadde laget et imponerende program. Vår guide Iona fra Edinetklubben fortalte oss at
programmet var lagt opp med den hensikt å vise oss at til tross for at Moldova er et fattig land og at
mange drar utenlands for å jobbe, har de som er tilbake et stort ønske om å bygge opp landet og
infrastrukturen.
Vi reiste i strålende sol til klosteret «Nasterea
Domnului» i landsbyen Zabriceni. Av respekt for
helligdommen og munkene, måtte vi ta på oss
hodeplagg og forfengeligheten måtte legges igjen i
bussen. Det var heldigvis ikke «Jakten på kjærligheten»
vi var med på - enkelte av damene følte seg ikke helt
fjonge med skaut på hodet. Presten fortalte om
klosteret og munkenes arbeid med økologisk jordbruk.
Han demonstrerte også klosterets flotte kandelaber. Vi
ble servert te og kake og fikk anledning til å kjøpe
økologiske produkter dyrket av munkene.
Klosteret «Nasterea Domnului»

Turen gikk videre til den årlige kulturfestivalen «Dor Fest» som denne gangen ble avholdt i landsbyen
Gordesti. Tradisjonell folkemusikk over høyttalerne, ungdommer med flotte folkedrakter og flere
spennende boder med mat og håndverk.

President Domnica og vår egen Elisabeth Schrader Kristiansen fra Sandefjordklubben ble intervjuet
av moldavisk TV i forbindelse med 10 års jubileet. Stort!

Elisabet fra Sandefjordklubben og

President Domnica fra Edinet blir intervjuet

Nå fulgte besøk i landsbyen Trinca som trolig er den eneste landsbyen i Moldova med egen
idrettsskole. Vi ble møtt på tradisjonelt vis med brød og salt og unionspresident Kirsti Guttormsen
fikk æren av å servere oss andre. Barn i folkedrakter finansiert av Sandefjord Soroptimistklubb,
underholdt oss med dans.

Velkomst av barn med folkedrakter
finansiert av Sandefjordklubben

President Kirsti serverer president Domnica

Så var det tid for lunsj. Landsbyen Corjeuti har et spesielt nært forhold til
Paris og Frankrike fordi så mange av innbyggerne jobber der. Derfor var det
naturlig å spise på restauranten La Paris. Selvfølgelig var det
tradisjonell velkomst med brød og salt og den neste presidenten i
Edinetklubben fortalte om betydningen av landbruk i Moldova.
Vi hang etterhvert litt etter programmet og
valgte å kutte ut besøket til en større
fruktplantasje. I stedet beundret vi
kilometer etter kilometer med epletrær fra
bussvinduet.

Siste post på programmet var et besøk til lokalene hvor Edinetklubben holder sine møter og også
arrangerer sommerskole og andre aktiviteter. Lokalene er blitt pusset opp med hjelp av midler fra
soroptimistene i Sandefjord. Gøy å se bilder på veggene av de ulike aktivitetene klubben i Edinet har
hatt.
Dagen ble avsluttet med jubileumsmiddag med
flott underholdning og fine taler. En spesiell
opplevelse var danseoppvisning av barna i en av
barnehagene som har fått finansiert
folkedrakter av Sandefjord Soroptimistklubb.

Damene er klare for jubileumsmiddag

Barnehagebarn i folkedrakter finansiert av
Sandefjord

Glade soroptimister fra Edinet og fadderklubb Sandefjord

10.september
En annerledes dag for mange av oss. Flere av oss hadde fått i oss noe vi ikke tålte, og dagen ble
tilbrakt helst i nærheten av et toalett og i horisontalen.

Årsmøte.
Start kl. 09.00 med velkomsthilsen og tenning av lys. Medlemmer fra alle klubbene i Moldova var til
stede: SI Chisinau, SI Causeni, SI Stefan Voda, SI Nisporeni og SI Edinet.
Leder for Moldovakomiteen, Edle Utaaker ledet møte.

Klar for årsmøte. Alle 5 klubbene i Moldova er representert

Unionspresident Kirsti Guttormsen innledet med å fortelle fra Kongress- og Guvernørmøte 2017 i
Firenze.
Hun nevnte den nye SIE presidenten Renata Trottmann Probst, Sveits og President Elect Anna
Wszelaczyska, Polen som har vært 1. Visepresident med spesielt fokus på Øst Europa.
Slagord : « We stand up for women. Eastern Europe is in focus for the next two years. We will build
bridges and get together in SIE ».
Neste post var «membership fee to SIE» med 2. visepresident Janine Schaller-Bøyum og kommende
visepresident Torild Marie Nilsen.
Dette er en viktig sak, spesielt for de moldaviske klubbene. Norgesunionen arbeider opp mot SIE med
å få en tilpasset medlemskontingent for klubber som kommer fra land med langt dårligere økonomi
enn oss.
«Action Fund Special Award 2017»
En gledelig post på programmet. SI Chisinau vant pris som ble tildelt på Guvernørmøte for sitt
prosjekt « Eliminating violence against women and girls ». Gratulerer så mye til klubben.

Utdeling av prisen

Nytt fra klubbene. I tur og orden fortalte klubbene om hvordan de fungerer, rekruttering og ikke
minst prosjekter som de har. Våre moldaviske soroptimister har utrolig mange prosjekter, spesielt i
sine lokale miljø. De viser samhold og innsats.
Siste post på agendaen var diskusjon om hvorvidt klubbene kunne gå sammen om felles prosjekt. To
medlemmer fra hver klubb skulle oppnevnes og en kontaktperson. Det ble livlig diskusjon blant
soroptimistene fra Moldova, noe som tydet på engasjement.
Nok et årsmøte var avsluttet og det er ingen tvil om at soroptimistene i Moldova har lært mye. Alle
fant sine plasser, engasjement var stort og ingen forstyrrende mobiltelefoner.
Etter lunsj gikk turen tilbake til Chisinau. Dagen ble avsluttet med middag på en av byens
restauranter og Alina Radu, journalist fra Moldova var vår gjest.

11.september
Avreisedag, men først en tur på markedet. En flott opplevelse og flott avslutning på nok en vellykket
tur.

En lykkelig Janine

Vi traff igjen en gammel venninne fra to år
tibake og gjorde storhandel

Camilla og Ingjerd
i full fart

Som Ina fra Sandefjord skrev på Facebook :
«Vi gjør en forskjell» - Begrepet har fått en annen mening etter mitt første besøk i Moldova. En ting
var å møte medlemmene av «vår egen klubb» i Edinet, det var jo en opplevelse i seg selv! Men også
alle de andre flotte, sterke soroptimister fra Chisinau, Nisporeni, Stefan Voda og Causeni. Hva de
klarer å utrette med lite er det bare å ta av seg hatten for. Og de vil mer! Utdanning og kunnskap er
det viktigste av alt så det betyr at vi her hjemme bare får brette opp ermene og jobbe videre for å
skaffe midler.
Og jeg er så glad for å ha blitt bedre kjent med de andre deltakerne, som foruten Elisabeth, Aud,
Barbara, Kate, Solveig og Tove fra Sandefjord, besto av Idrun, Mary og Anne Grete fra Steinkjer, Edle,
Siren og Inger fra Bergen (Moldova-komiteen), Kirsti, Janine og Torild fra Unionsstyret, Ingjerd og
Camilla fra Follo (+ litt Rygge!), Lill fra Larvik og sist, men ikke minst – Ingegerd fra Skaraborg. Takk
skal dere ha, fantastiske alle som en – jeg er stolt av å være soroptimist og det er jaggu meg sant - Vi
gjør en forskjell!

