De Glemte Barna
Denne e-posten er sendt til: Presidenter, sekretærer og IRK’er i klubbene, alle sonelederne og
distriktsstyret den 29. september 2016.
Kopi er send til prosjektgruppen for «De Glemte Barna». Dette på grunn av at vi kan trenge litt
assistanse.
Kjære Lions medlemmer
En av vår tids største tragedier skjer i dag i Midt Østen. Krigen i Syria og Irak skaper enorme
problemer i hele regionen. Lions Norge engasjerer seg, og dere kan hjelpe.
Det hele startet ved at Einar Lyngra så en reportasje vist på Al Jazeera i 2013. Han reagerte
momentant og første fase som var krisehjelp startet.
I vedlagt presentasjon informeres det om et konkret prosjekt med navn «De Glemte Barna».
Prosjektet er vel forankret både nasjonalt og internasjonalt. LCIF har også indikert at de vil støtte
prosjektet finansielt.
Prosjektet består i å bygge «Sikkert Senter» som skal hjelpe barn i Bekaa Dalen i Libanon. Det kost 1
mill. kroner å bygge et senter og 1 mill. kroner å drive sentret per år. Lions Norge forplikter seg å
bygge og drive sentret i 2 år. Det betyr 3 mill. kr per senter. Det første sentret står ferdig tidlig i
oktober.
Dette sentret skal drives i 2 år, og vi har målsetning om å bygge flere. Til dette trenger vi deres
hjelp. Jeg anmoder klubbene å vurdere å støtte dette viktige prosjektet med å betale inn på
følgende konto: De glemte barna 9001 23 04284.
Benytt vedlagt presentasjon for å informere og motivere medlemmene. Dersom du anvender en
Pad så kan vedlagte PDF-file anvendes. Dersom dere ønsker å anvende PowerPoint si i fra så skal jeg
skaffe det.
Prosjektgruppen skal til Libanon i oktober og vil da bringe med seg tilbake tegninger som barna ha
gjort. I vedlagt presentasjon foreslås det å selge disse for 2 500 kr. Det er ikke så mange tegninger,
så det kan også være en mulighet å auksjonere bort en tegning. Dersom noen klubber syns dette er
interessant så si i fra så tidlig som mulig for som nevnt blir det bare 400 tegninger.
Et annet alternativ for Sonene er å selge bilder tatt av Einar Lyngar til bedrifter. Har ikke diskutert
dette med Einar, men han får kopi av denne e-posten. Han har tatt mange fantastiske bilder. Kan
sikker få bilde signert, og at vi tilbyr et firma som betaler 50 000 kr en presentasjon og kontinuerlig
oppdatering av fremdrift. Slik at de kan benytte dette i sin interne «motivasjon». Tror at dette
egner seg best som Sone prosjekter. Kan være lettere å få lokalpressen interessert da. Ta dette opp
på første Sonemøte.
Jeg kommer gjerne rundt til klubb- og sone- møter om dere syns det er hensiktsmessig
Mvh Tore Ivar Svare IRC MD 104 J
Denne e-posten har et vedlegg. Last ned her

