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Rapport från kommittén

DE GLÖMDA BARNEN – från Syrien och dess grannländer

Guvernörsrådet har beslutat att att det ska v ara insamling för de syriska flyktingarna i
Turkiet hela nästa verksamhetsår, framtill 30/6 2020. Dettablir MD 101:s sista insamlingsår
under beteckningen Lions hjälper De Glömda Barnen.
Nu kan Sveriges Lions kraftsamla för fortsatt insamling till detta angelägna ändamål samt
under det kommande året avsluta projektet De Glömda Barnen och lämna över det till lokala
mottagare
Fram till februari månads utgång har 12 315 211 kr inbetalats till multipeldistriktetskonto för
De Glömda Barnen.
Det är ett fantastiskt resultat, som har inneburit att vi har kunnat hjälpa 4000 syriska
flyktingbarn till skolgång. Över 50 moduler är uppsatta och i v arje finns plats för 36 elever.
Eftersom många syriska barn I Adanaregionen fortfarande saknar möjlighet att gå i skola
tillämpas skiftgång med för - och eftermiddagsgrupper. Ibland utnyttjas våra moduler även
kvällstid för föräldrautbildning.
En annan stor satsning är utdelning av matpaket. Hittills är 13 000 matpaket utdelade. De
innehåller baslivsmedel, som beräknas räcka I en månad till en familj på fem personer. 65
000 syriska flyktingar har fått mat I en månad av Sveriges Lions.
Att ta fram skollokaler för syriska flyktingbarn och utdelning av matpaket till de allra
fattigaste familjerna är de största satsningar inom projektet De Glömda Barnen. Många
andra insatser har förekommit sedan projektet påbörjades i mindre skala 2015 och mer
intensivt från 2016. En detaljerad rapport kommer innan sommaren.
Följande klubbar har bidragit med mer än 100 000 kr och därmed bekostat en skolmodul:
LC Åhus, LC Öregrund, LC Sigtuna och Märsta Arlanda, LC Höganäs, LC Skurup ihop
med LC Ystad och LC Simrishamn, LC Tingsryd samt LC Luleå.
Årets samarbete med Dröse&Norberg genom familjemusicalen Djungelboken är nu
avslutad. Insamlingen av kontanter vid föreställningarna var svårare än tidigare insamlingar
i samband med Motown och Aladdin. Swish-insamlingen gick bättre, kanske för att vi hade
med en QR-kod på våra ”I-phonekort” och rollups samt en helsida i programmet om Lions
och De Glömda Barnen. En skådespelare i Lionsjacka värmde upp publiken och informerade
om De Glömda Barnen. Insamlingsresultatet räcker till en halv skolmodul och det hjälper 36
syriska barn till skolgång vilket är ett bra resultat.
Vi ska nu notera att det varit över en halv miljon besökare på Dröse&Norbergs
föreställningar sedan samarbetet började. Lions har då funnits med i Lionsjackor. Denna
fantastiska PR-exponering har vi fått utan kostnad. Ett stort tack till Ralf Melin som står
bakom allt detta!
TACK FÖR DITT STÖD TILL DE GLÖMDA BARNEN!
Med hälsningar från projektledningen
genom Per Krantz
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