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Presidenter i Sveriges Lionklubbar
Guvernörsrådet rekommenderar att årets insamling till De Glömda Barnen ska motsvara 500 kr/Lion i
Sverige med kampanjstart 8 oktober på Världsliondagen.
Min
förhoppning är att Din Lionklubb väljer att stödja insamlingen.
De syriska flyktingarna som befinner sig strax norr om syriska gränsen i Adanaområdet i södra Turkiet
är i stort behov av stöd. Dessa flyktingar är fattiga och befinner sig i en akut situation med bostäder,
som inte är värda namnet. Möjligheten att skaffa mat är mycket begränsad. Ett fåtal kan få tillfälliga
arbeten i intilliggande fruktodlingar och tiggeriet ger förstås inte så mycket. Omkring 40 000 barn i
skolåldern saknar möjlighet att gå i skola.
Projektet De Glömda Barnen är nu etablerat i Adanaområdet. Lokala Lions ser till att hjälpen
kommer fram. När vi i Sverige samlat in pengar omsätts de till stöd för de syriska flyktingarna i
Adana. Vi prioriterar tre områden:
1. Skolmoduler
2. Matpaket
3. Tält

Kampanjen startar på Världsliondagen 8 oktober.

8 oktober har vi möjlighet att visa upp Lions över hela Sverige.
Låt oss synas på gator och torg i våra gula jackor.
Svenska Lions stöd till de syriska flyktingarna engagerar människor. Sätt upp skyltar om De Glömda
Barnen och samla in pengar direkt, alternativt dela ut information om betalning via Swish eller
postgiro. Underlag finns på hemsidan lions.se/medlemmar/De Glömda Barnen. Kort i I-phonestorlek kan du få via din distriktsguvernör.

Detta intresserar allmänheten och därmed skapas möjlighet för medlemsvärvning.
Kampanjen De Glömda Barnen pågår detta år med hårdsatsning från 8 oktober till nyårsafton. Flera
klubbar har redan börjat. En eloge till LC Hindås, som skänkt nettot från sommarens loppmarknad,
drygt 74 000 kr, till De Glömda Barnen!
Lions bidrag skickas till distriktskassören med märkning DGB.
Vi får efter jul extra draghjälp av
produktionsbolaget Dröse och Norberg när de
turnerar med musicalen Aladdin från 26
december till 22 april. Ralf Melin, LC
Saltsjöbaden, som är Lions samordnare, har
engagerat lokala Lions på varje spelort. Alla
klubbar kan delta på konserterna i gula jackor
för att skapa PR för Lions och samla in pengar
till De Glömda Barnen. Turnéplan finner du på
hemsidan.
Lycka till med årets insamling till De Glömda Barnen!
Per Krantz
Projektledare
Perkrantz@telia.com

