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Lions distrikt 101M driver projekt HOOYO för att rädda livet på blivande mödrar och deras barn 

i Somalia. Barnadödligheten är mycket stor och de flesta barnafödslar sker med otillräcklig 

medicinsk hjälp. Vi vill bygga en Hälsocentral i byn Beeliwacatay i Somalia för att ge 

populationen i Bari-regionens byar möjlighet till medicinsk vård. Där finns redan en skola som 

byggdes med hjälp av det distrikt 101GD och rent vatten flödar från vattentornet genom Lions 

nationella projekt Water Means Life. Området ligger uppe i Afrikas nordöstra horn där det inte 

pågår några stridigheter.   

 

Hälsocentralen kommer att ha huvudinriktning på mödravård och Lionsklubbarna i Bosaso har 

redan utbildat barnmorskeassistenter. Men det är inte bara gravida kvinnor som är 

målgruppen, även andra åkommor kommer att bedömas och i bästa fall avhjälpas eller skickas 

vidare till adekvat hjälp i närmaste stad. All utrustning till hälsocentralen är skänkt av 

Regionerna genom Frälsningsarmén i Västerås från vilket allt skeppas ner i container. Målet är 

att färdigställa Hälsocentralen med invigning sensommaren 2022. I samband med invigningen 

överlämnas ansvaret och driften till Hälsomyndigheten i Puntland och därefter har Lions ingen 

åtaganden. 

  

 

Projekt HOOYO har fått beviljade projektmedel från Lions Club International Foundation- 

LCIF till halva byggnationskostanden. Lionsklubbarna i distrikt Mitt och några klubbar i distrikt 

101N behöver samla in 600 000 kronor för att matcha de medel som fattas för att färdigställa 

hälsocentralen. Byggnation av hälsocentralen kan endast ske om vi når våra insamlingsmål. Se 

listor för respektive klubb beroende på antal medlemmar. 

 
Redan i januari måste styrgruppen bedöma om projektet klarar målsättningen. Det är i 

dagsläget oklart om en förlängning av insamlingstiden kommer att godkännas av LCIF. 

 

Bankgiro och swish till distriktets HOOYO-konto 

Bankgiro 5356-3045 Swish 123 564 04 38 

Använd gärna er klubbs Swishnummer så distriktskassören vet vem inbetalaren är 

 

Hjälp oss hjälpa- aktiviteter för att rädda byggstarten behövs nu! 

Passa på att bidra till ett bättre liv för de gravida kvinnorna och deras barn genom att bidra med 

insamlade medel från era advent- och julaktiviteter.  


