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Avdelning 4 – klubbarnas internationella projekt. 
 
 
4.1: Lions Club Sweden Be the Change. 
 
Hjälp som gör mer för fler utsatta flickor & kvinnor i Kongo. 
Uppmaningen ”Be the Change you wish to see in the world” avspeglar ett synsätt som vi vill hjälpa till att 
sprida – att vi alla själv bör agera för att världen ska förändras i den riktning vi önskar. 
Efter att ha inlett vår hjälpverksamhet för Kongos utsatta kvinnor med att ge stöd via ett övergångsboende 
för dem som överlevt grovt sexuellt våld, har vi det senaste året planerat vårt eget hjälpprojekt. 
Kvinnor i Kongo är oerhört utsatta. Rättssystemet skyddar dem inte, få har tillgång till den sjukvård som 
behövs t.ex. inom mödravården och bestialiska övergrepp som skadar kvinnor för livet – såväl fysiskt som 
känslomässigt – förekommer sorgligt nog fortfarande. Många av offren för det grova våldet överlever inte, 
särskilt när det är barn som utsätts. Barnen till kvinnorna som drabbats har det särskilt svårt. Många av dem 
står utanför skolsystemet och hamnar därför redan i början av sina liv i ett utanförskap som ofta gör att 
våldsspiralen fortsätter. 
Det är vanligt att offren för de fruktansvärda övergreppen har en dröm, när de läkt och blivit rehabiliterade. 
Drömmen att kunna göra skillnad för andra. Att bli läkare, jurist, lärare och ge tillbaka hjälp till utsatta 
kvinnor, så som de själva blivit hjälpta. En läkarutbildning, inklusive litteratur och kläder, kostar cirka 5.000 
kronor om året. Det är en oöverstiglig summa för en stigmatiserad och ensam kvinna i Kongo. 
Vi vill att stödet från oss ska kunna leda till en verklig förändring för dem som får hjälp och för det samhälle 
de lever i. Därför har vi beslutat oss för att hjälpa kvinnor att göra skillnad för andra samtidigt som de 
förverkligar sin egen dröm. Utsatta kvinnor som överlevt övergrepp och som vill utbilda sig för att hjälpa 
andra kan ansöka om finansiering av sina studier. De kan också ansöka om medel för att kunna ge sina barn 
grundskoleutbildning. Dessa kvinnor är de allra mest utsatta i det kongolesiska samhället. Vi ger dem 
möjlighet att vända mardrömmen de överlevt, till att skapa en framtid som ändrar världen för dem själva och 
för andra. 
Vi har i vårt projekt engagerat en ung kvinna som själv fått hjälp via övergångsboendet vi tidigare stöttat. 
Utbildningsprojektet är ett Lionsprojekt och vi samarbetar med en lokal kongolesisk kvinnorättsorganisation 
(Caucus des femmes congolaises du Sud- Kivu pour la paix) samt nobelprisnominerade läkaren Denis 
Mukweges Panzi Foundation. 
Lions club Sweden Be the Change vill ge utsatta människor hopp, möjligheter att påverka och framtidstro – 
samtidigt som vi i Sverige inspirerar till engagemang, omtanke och aktiv handling för att hjälpa. 
 
Klubbens kontaktperson: Shalini Persson, mobil 0708- 65 16 33. 
Hemsida: www.bethechange.se      Facebook: bethechangebylions   
Bankgiro: 245-215, märk bidraget ”Kongo”. 
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4.2: Lions Club Bjerred Bjersund. 
 
Stöd till barnhem i Vitryssland. 
Vitryssland har ingen egen kärnkraft, men var det land som drabbades hårdast av Tjernobylolyckan 1986. 
När olyckan inträffade tillhörde Vitryssland fortfarande Sovjetunionen. Efter upplösningen av Sovjet 1991 
blev det upp till var och en av de drabbade länderna att hantera konsekvenserna av Tjernobylolyckan. 
De områden i Vitryssland som drabbades var väldigt fattiga och oftast saknade byarna såväl elektricitet som 
telefon. Vattnet hämtades i den gemensamma brunnen, i centrum av byn. 
Detta stöd går till barnhem i Gomel Oblast, i Vitryssland. 
 
Klubbens kontaktperson: Björn Jonsson, mobil 0709-67 71 94.   Bankgiro 436-1937. 
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4.3: 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 
vuxnas 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 pga AIDS-epidemin. De tas då omhand av äldre 
syskon eller andra fattiga anhöriga vilka ofta också är drabbade av HIV/AIDS och arbetslöshet. En del bär 
själv på HIV-viruset vilket de ofta fått av mamman vid födseln. 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. 
Lions Club Råå har ett volontärpar på plats en stor del av året. 
 
Klubbens kontaktperson: Jörgen Runesson, jorgen.runesson@telia.com  
Hemsida: www.hosannahazyview.com     Bankgiro: 350-8843. 
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4.4:Lions Club Höör. 
 
Stöd till organisationen Fundacion Qhanawara i Bolivia. 
Centret Qhanawara ligger på högplatån (4000 meter över havet) mellan La Paz och Oruro i Bolivia och 
arbetar med barn i socioekonomiska svårigheter och framförallt barn med inlärningsproblem eller liknande 
problem som gör att de är i riskzonen för att hoppa av skolan. 
Verksamheten startade upp igen efter ett långt vinterlov, den 13 februari 2017. Vår personal, sedan ett par år 
tillbaka, är vi väldigt nöjda med; personalansvarig Rosario, lärarna Fabiola och Elisabeth samt läkaren 
Arthra. 
Under verksamhetsåren 2017 och 2018; fortlöpte de dagliga aktiviteterna med läxhjälp, skolstöd och 
grundhälsovård som tidigare; firade vi 10-årsjubileum; beslöt vi att täcka hälften av medicinkostnaderna för 
två flickor med epilepsi och en genomgående undersökning av en pojke med neurologiska problem; utförde 
vi workshops i brödbakeri och tårtdekoration för barnens mammor; kunde vi bygga upp en stadigare mur 
runtom tomten och renoverade toaletterna samt fasaden på byggnaden; har vi fått vattenledningar 
installerade och inväntar nu bara pappersarbete för att kunna få någorlunda rent vatten i kranarna. 
Barn och ungdomar trivs på Qhanawara och vi får lön för mödan när deras lärare och föräldrar stolta berättar 
att deras barn utmärker sig i skolan i de flesta ämnen, i ledarskap och kamratskap. Vi har fler och fler 
tonåringar på centret vilket också visar på att vårt arbete ger frukt, då de stannar kvar i skolan. 
 
Klubbens kontaktperson: Ulf Petersson, mobil 0702-20 04 25.   Bankgiro: 762-3614. 
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4.5: Lions Club Sweden Be the Change. 
 
Ett Lionsprojekt för stöd till barn i Kina. 
I Kina räknar man med att många, många miljoner barn lämnas kvar när deras föräldrar beger sig till 
städerna för att jobba. Många gånger lämnas barnen till någon äldre släkting som behöver hjälp i hemmet. 
Ofta lämnas de även vind för våg, även väldigt små barn. Barnen som lämnas kvar ”left-behind-children” får 
det mycket svårt. De saknar ofta medel att betala för skoluniformer som är ett krav för att få gå i skolan. 
Därför blir de utan skolgång och möjligheten den ger att bryta den onda cirkeln av fattigdom. Många av 
barnen kanske har tak över huvudet men saknar mat och kläder som skyddar mot den stränga kylan. Det är 
också vanligt att de utnyttjas av dem som ger dem boende i utbyte mot vad som närmast kan liknas vid 
slavarbete. Flickorna har det oftast särskilt svårt och riskerar att hamna i farliga situationer. 
De övergivna barnen drabbas hårt av sin utsatta situation. De är många gånger svårt undernärda. Ångest och 
depression räknar man med att minst hälften av dem lider av. De saknar stödet, kärleken och den trygghet 
som det ger att ha familj. 
Huan Zheng, kallas Joy, är en medlem i Lions Club Sweden Be the Change. Hon har själv vuxit upp som ett 
av de miljontals övergivna barnen, i den kinesiska provinsen Yun Nan (Yunnan). Hon fick hjälp och kunde 
genom den få en utbildning som tagit henne hela vägen till Sverige. Nu vill Joy göra en insats för de barn 
som just nu befinner sig i den situation som hon en gång gjorde. Hon har i Lions regi startat ett projekt, där 
hon och några kvinnliga medlemmar, som också tillhör Lions Club Sweden Be the Change, vuxit upp som 
”left-behind-children”. Projektgruppen har sedan projektet startade hjälpt över 300 barn genom gåvor och 
hjälpen till barnen uppgår hittills till ca SEK 45.000. Projektgruppen arbetar med insamling av medel och 
även sökande efter faddrar, för att ge de övergivna barnen bättre liv och den möjlighet att skapa en framtid 
som en utbildning medför. 
 
Klubbens kontaktperson: Kenneth Persson, mobil 0708-79 76 38. 
Bidrag kan lämnas på Swish Nr 1234717641 eller Bankgiro 245-215, märk bidraget ”Yun Nan”. 
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4.6: Lions Club Staffanstorp. 
 
Stöd till Emma & Therese Children´s Project (ETCP) i Uganda. 
Emma & Therese Children´s Project (ETCP) är en Non Governmental Organisation som arbetar för utsatta 
barn i Kabale, Uganda, med särskilt fokus på gatubarn. 
Gemensamt för alla barnen är att de har lämnat ett liv i misär, fattigdom och utanförskap. Många av dom har 
bott på gatan i flera år med droger och hunger som vardag. På Emma & Therese Children´s Project strävar 
man efter att ge dem ett tryggt boende med kärlek, värme och omtanke och arbetar för att tillgodose alla 
deras behov såsom mat och kläder men också utbildning, sjuk- och tandvård, psykosocialt stöd, rättshjälp 
och inte minst en meningsfull fritid. Bild, musik, dans och drama är mycket populärt. Likaså att sporta, 
pyssla, bygga saker, plantera, laga mat och baka. Favoriten hos de allra flesta är dock fotboll som de både 
älskar att spela och titta på. 
Just kärleken till fotboll är en av anledningarna till att ETCP också årligen arrangerar en ungdomsturnering, 
som lockar hundratals pojkar och flickor varje jullov och kommit att bli en av Ugandas största. 

 
Klubbens kontaktperson: Michael Larsson, mobil 0707-61 96 66.   Bankgiro: 227-5154. 


