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    Distrikt 101 S  

  

Projekt och bidragskatalog avseende 

Lionklubbarnas egna projekt 

  
  

Ett flertal klubbar inom distriktet har under många år bedrivit 

egna och mycket framgångsrika internationella projekt. Dessa 

klubbar ser gärna att även andra klubbar inom distrikt 101S får ta 

del av vad projekten innehåller.   

Alla projekten hanteras av den klubb som äger projektet och alla 

inbetalningar ska göras direkt till denna klubb. Distrikt 101S har 

inget ansvar i eller för dessa projekt. Alla frågor gällande 

ekonomi, verksamhet etc, ställs direkt till klubbarnas 

kontaktpersoner.   
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1. Lions Club Sweden be the change.  
Nytt liv till utsatta flickor och kvinnor I Kongo.  

Klubbens kontaktpersoner: Shalini Persson, mobil 0708-651633 och Kenneth Persson 

0708-797638 

 Hemsida,  www.bethechange.se  Facebook https://www.facebook.com/bethechangebylions 

 

2. Lions Club Råå  
Hosanna Community Projects. Föräldralösa och AIDS- drabbade barn i Sydafrika. (Se bilaga).  

Klubbens kontaktperson: Jörgen Runesson, jorgen.runesson@telia.com  

Hemsida: www.hosannahazyview.com  
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1.1: Lions Club Sweden be the Change  
Hjälp som förändrar livet för utsatta flickor och kvinnor i Kongo 

 

Uppmaningen “Be the Change you wish to see in the world” handlar om ett synsätt som vi vill 

hjälpa till att sprida – att vi alla själv bör agera för att världen ska förändras den riktning vi 

önskar. 

I Kongo utsätts ett skrämmande stort antal kvinnor och barn för övergrepp, som vi har svårt att 

föreställa oss. Många har läst om de fasansfulla våldtäkterna, som används som vapen av 

väpnade styrkor mot civilbefolkningen, för att förstöra familjer och samhällen. Vi samarbetar 

med Nobelpristagaren läkaren Dennis Mukweges Panzi Foundation, för att ge de överlevande 

hopp, hjälp och ett nytt liv. Vi har haft en kampanj för att samla in medel till solceller till 

Panzistiftelsens fältsjukhus i Mulamba. Vårdcentret är det enda stället inom flera mils omkrets 

där offer för sexuella övergrepp, blivande mödrar och små barn med malaria (som ger 

livshotande blodbrist) kan få medicinsk vård. Förr hade man på sjukhuset väldigt ofta 

strömavbrott som satte liv i fara bl.a. genom att blodförrådet förstördes och att det inte gick att 

ha mer än en enda kuvös igång. Tack vare hjälpen från svenska Lionsklubbar, med stöd från LCIF, 

är det inte så längre. Det lilla sjukhuset är nu fullt utrustat med solceller och saknar aldrig mer 

livräddande elektricitet.  

Nu fortsätter vi samla in medel till livräddande vård och stöd till de drabbade kvinnor och barn 

som behöver Panzisjukhusets hjälp.   

  

1:2: Lions Club Råå   
Hosanna Community Projects. Föräldralösa och AIDS- drabbade barn i Sydafrika  
  

Lions bidrar så att 90 fattiga barn i åldern 6-14 år inte behöver lägga sig hungriga på kvällen. Att 

HIV smittade barn får diagnos och medicin. Att barn som mist sina föräldrar i AIDS får social 

utveckling och vuxna förebilder. Att fattiga barn i decimerade familjer mot alla odds får en 

möjlighet i livet och en tro på framtiden.  

Barnen kommer till Hosanna Centret varje eftermiddag. Deras liv är kantat av fattigdom och 

föräldrar som lever med HIV/AIDS eller TBC. Många är föräldralösa på grund av AIDS- 

epidemin. De tas då om hand av äldre syskon eller andra fattiga anhöriga vilka ofta också är 

drabbade av HIV/AIDS och arbetslöshet. Många bär på traumatiska upplevelser i form av 

våldtäkt, vuxna i omgivningen med alkoholproblem, aga, brist på mat, kläder, mm.  När barnen 

kommer på eftermiddagen får de först en enkel måltid. Därefter ges social utveckling och 

annan utvecklande sysselsättning. Det kan vara musik, sport, datautbildning, läxhjälp eller 

bokläsning –Life Skill Program.   

När pengar finns ordnas också särskilda program för barnens vårdnadshavare och släktingar. De 

får information i näringslära och hur man undviker eller lever med HIV och TBC. 

En volontär från Lions Club Råå har ständig kontakt med projektet och hjälper till med bla 

ekonomi och utveckling.  

 

Klubbens kontaktperson: Jörgen Runesson, jorgen.runesson@telia.com  

 Hemsida: www.hosannahazview.com    
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