
Fællesprojekt ” Womena”



Hvad var vores mål?

• Vi ville opnå samarbejde på tværs i Regionen

• Vi ville skabe synergi og fællesskab internt i Styre 
gruppen 

• Vi ville afprøve et samarbejde med en anden NGO, 

• Vi ville lave et projekt direkte med folk på stedet

• Vi ville have øje for soroptimisterne mål og virke

• Vi ville arbejde for verdensmål



Lykkes det???

Vi ville opnå samarbejde på tværs i Regionen!

I dag kan vi sige……..
- Alle 11 klubber har doneret penge til det fælles projekt
- Styre gruppen har repræsentanter fra 6 forskellige klubber
- Styregruppen – viste det sig – har suppleret hinanden godt 

med hver sine kompetencer og dermed skabt dialog og 
samarbejde på tværs til gavn for alle klubber



Vi ville afprøve et projekt samarbejde 
med en anden NGO…..

• Vi blev introduceret til Womena igennem Varde 
klubben.

• Womena´s arbejde lever op til vores ønske om at 
lave et projekt med en NGO, hvor der ikke er 
fordyrende led mellem de praktisk udførende led 
og Soroptimisterne.

• Womena arbejder for vores formål



Hvad lærte vi?

• Inviterer du dig selv ind i et projekt, opstår der bump på vejen
• Betingelserne for frivilligt arbejde er svære både her og i Uganda –

og at der stadig er folk, som brænder for en ide  - og de gør en 
forskel ( Laura og Samira)

• At alle projekter faktisk gør en forskel på trods af mange 
udfordringer lokalt og i DK.

• Styregruppens medlemmer har fået større forståelse for 
betingelserne for projekters tilblivelse og udførelse, 

• Fundraising af løn midler er en nødvendighed, for at projekter i en 
NGO kan etableres.



Lykkes det?

• I hele processen har Womena været åben for vores 
ideer og en god samarbejdspartner

• Alle projekter har ikke kunnet gennemføres, det har 
ikke være grundet Womena´s manglende engagement, 
men alene af den grund at nogle  af projekterne 
involverede andre aktører, eks. et Ministerium. 

• Der er stadig projekter, som ikke er afsluttet af 
ovenstående grund, eks. skoleprojektet i DK.



De 5 Womena projekter

• Røde Kors, et flygtninge og menstruationsprojekt
• Personalestøtte til Uganda-kontoret for udbredelse af 

menstruationskopper - 2018
• Personalestøtte til Uganda-kontoret for udbredelse af 

menstruationskopper - 2019
• Menstruel sundhedsundervisning på M-Lisadas skole og 

børnehjem
• Menstruationssundhedsundervisning og oplysning i 

Danmark (på danske skoler)



Hvad lærte vi af det?

• Vi vil stadig gerne arbejde sammen med Womena

• Vi vil gerne samarbejde om små, overskuelige 
projekter – her er succesraten højere.

• Uganda turen understregede et behov for vores 
støtte og at der faktisk er stor aktivitet på stedet, 
eks. børnehjem og skoler



Uganda turen

• Et højde punkt
• En løs tanke blev til en oplevelsesrig tur
• Vi mødte meget stor velvilje fra Womena, som 

hjalp med alt – hotel, bil, projekt besøg, 
hospitalsbesøg mm – tusind tak, Marianne!

• Side gevinst – et  besøg i Tororo hos den lokale 
Soroptimist klub,



WoMena – kontoret i Kampala



Kontoret modtager vore gaver:
6 Pc’er
Kontorting som papir, blyanter, 
viskelæder, kuglepenne, 
notablokke, lommeregner, 
kuverter, små tasker, 
matadormix.

Gaver til skoler, sygehuse, 
Soroptimistklubben i Tororo:
Tegnehæfter, farveblyanter, 
kuglepenne, bamser, briller, 
sygehusting som sprit,
Pengegave mm.



Hvad lærte vi?

• Der er ildsjæle overalt i verden – vi har mødte stærke, 
dygtige kvinder i Uganda, som gør en forskel på trods af 
svære vilkår

• Både Womena og den unge søster klub i Tororo har brug for 
hjælp

• Det er kvinderne , der gør en forskel
• Den lokale kultur er en barriere for udvikling
• Vi ser en ny mulighed for et regionalt projekt, idet SI Tororo 

har et ønske om støtte til et lokalt projekt.



Skoleprojekter -
undervisning









Synlighed i samarbejdet med Womena

• Der er etableret en hjemmeside for Region 4
• Der er lavet en artikel til årsskriftet
• Der er søgt penge i Cisu til fortaler virksomhed, 

men vi fik ingen
• Der arbejdes med projekt mathing
• Styregruppen har stillet sig til rådighed til 

foredrag om Ugandaturen / Womena projektet



Hvordan i fremtiden?

• Vi foreslår, at Styregruppen fortsat følger de projekter, som 
stadig er i gang og får dem afsluttet

• Vi foreslår, at vi på det kommende Forregional møde får 
diskuteret, om vi fortsat skal have et fælles Womena 
projekt i Region 4 eller om det skal være op til de enkelte 
klubber, om de fortsat vil støtte Womena

• Vi foreslår, at vi på det kommende Forregional møde skal 
tage stilling til, om der skal nedsættes en ny styregruppe for 
et Tororo-projekt. 



SI Landsby projekter



Har vi fortrudt ??

Nej !!
• For vi har oplevet at gøre en forskel -

og oplevet, at der opstod  en fællesskabsfølelse i Styregruppen.
• Denne fællesskabsfølelse medvirkede til, at udfordringerne løbende 

blev løst.

Så derfor – vores opfordring - vær aktiv og kom med i en ny 
arbejdsgruppe i Regionen



• Tusind tak fordi I lyttede


