
Rotarys tredje dimensjon, utenlands-prosjekt:  

«Stipendier til videregående skole for fattige jenter i Antsirabé, Stavangers 

vennskapsby på Madagaskar.»  

Prosjektet ble startet i februar 2006 av tidligere Stavanger Vest Rotaryklubb. 

Fra og med Rotaryåret 2015/2016 ble prosjektet overtatt av Gandsfjord. 

Femten unge jenter får hver høst stipend så de kan gå på en statlig 

videregående skole. Den videregående skolen heter Lycee Resampa. Jentene 

har tidliger gått ut av en privatdrevet grunnskole; Voantsinapy. Rektor ved 

Voantsinapy; Elise Ranoroantra kalt Noro har påtatt seg oppgaven med å velge 

ut hvilke jenter som trenger stipend og som kan nyttiggjøre seg disse. Noro og 

hennes mann arbeider gratis ved Voantsinapy. De lever av lønnen de får fra 

sine lærer-jobber ved den videregående skolen Lycce Resampa. På grunn av 

dette har de også mulighet til å følge med og støtte stipendiatene mens de går 

på videregående. 

 

Tidligere stipendiater (foto Per Skjæveland) 

 



Begrunnelsen for å velge prosjektet:  

 Jentene kan videreføre det de lærer til egne barn.  

 De kan fungere som ressurspersoner på skoler og i samfunnsliv.  

 Det at jenter får gå på skole til de er i atten, nitten-årsalder hindrer oftest 

at de blir giftet bort i yngre aldre.   

 Videregående skole kan danne grunnlag for videreutdanning. 

STIPENDIENE dekker:  

 Årsavgift til skolen. 

 Foreldreavgift. 

 To sett skoleuniformer. 

 Undervisningsmateriell og bøker. 

 

I løpet av de ti årene prosjektet har vært gjennomført har ca. 55 jenter og en 

gutt fullført den videregående skolen. Noen få har dessverre måttet slutte før 

tiden av ulike årsaker. Noen har kommet videre med yrkesutdannelse og flere 

har blitt ansatt som hjelpere og/eller lærere ved Voantsinapy. Tidligere 

prosjektansvarlig har fått mange glade og positive tilbakemeldinger om hvor 

verdifulle stipendiene er for dem som får dem.   

Klubben har godt samarbeid med ledere av en Stavanger-støttegruppe for 

Voantsinapy: Eva Wallem Nielsen, Sigrun og Per Skjæveland. Ved siden av 

rektor Noro er disse tre våre garantister for at stipendiene blir forvaltet og 

brukt etter hensikten. De tre reiser regelmessig på besøk til rektor Noro og 

Voantsinapy. De har tidligere bodd og arbeidet i Antsirabé og kan språket.  I 

2014 foretok Sigrun og Per Skjæveland intervjuer med noen av stipendiatene 

og lagde ett hefte av dette. Heftet kan formidles til interesserte. Datter til 

Skjævelands; Karianne Skjæveland har opprettet facebookside for dem som vil 

vite mer: www.facebook.com/voantsinapy.  

 

 

http://www.facebook.com/voantsinapy

