
Het	verzoek	aan	de	secretaris	van	alle
Lionsclubs	is	om	de	Nieuwjaarswens
tezamen	met	deze	nieuwsbrief	te	agenderen
op	de	eerstvolgende	clubavond.	Ook	dit	jaar
vragen	wij	alle	Lionsclubs	in	Nederland	ons
te	steunen	met	donaties	die	de	Wilde
Ganzen	met	50%	verhogen	en	wij	100%
besteden	aan	het	bestrijden	van	blindheid	in
derdewereldlanden.	Lees	verder	in	deze
nieuwsbrief	over	de	verschillende	projecten
die	op	stapel	staan!

Blijf	in	actie!
Met	 deze	 nieuwsbrief	 informeren	 wij
Lionsleden	over	o.a.	huidige	en	 toekomstige
activiteiten	van	Fight	for	Sight.	Deze	stichting
is	 dóór	 en	 vóór	 Lionsclubs	 in	 Nederland	 in
1969	 opgericht	 en	 waar	 we	met	 elkaar	 trots
op	kunnen	zijn.	Alle	projecten	die	zij	uitvoert
kunnen	gedaan	worden	dankzij	donaties	van
lokale	 clubs	 in	 Nederland.	 100%	 van	 de
inkomsten	 wordt	 gebruikt	 om	 wereldwijd
onnodige	 blindheid	 te	 bestrijden.	 Hiermee
wordt	 het	 leven	 van	 vele	 blinden	 en
slechtzienden	 aanmerkelijk	 verbeterd	 en
kunnen	weer	voor	zichzelf	zorgen	en	hebben
geen	hulp	van	anderen	meer	nodig.

Het	recht	op	goed	zicht!
(Right	to	Sight)	was	een	strategisch	initiatief	dat	 in
1999	 van	 start	 ging.	 De	 initiatiefnemers	 waren	 de
Wereld	Gezondheid	Organisatie	 en	 de	 wereldwijde
koepelorganisatie	 van	 niet	 gouvernementele
blindheid	organisaties	 in	vele	 landen.	Het	doel	was
om	 in	 2020	 een	wereld	 te	 hebben	waarin	 niemand
onnodig	 blind	 wordt	 en	 echte	 blinden	 deel	 kunnen
nemen	 aan	 het	 dagelijkse	 leven.	 We	 praten	 over
meer	 dan	 350	 miljoen	 blinden	 wereldwijd	 en	 door
vergrijzing	 en	 toename	 van	 de	 wereldbevolking

neemt	het	aantal	toch	nog	toe!	Vision	2020	zal	een	vervolg	krijgen.	Vermijdbare	en	behandelbare	blindheid	blijft
een	groot	aandachtsgebied	voor	de	wereld!
Miljoenen	 blinde	 kinderen	 en	 volwassenen	 hun	 gezichtsvermogen	weer	 teruggeven	 blijft	 een	 belangrijk	 doel
voor	alle	Lionsclubs	in	Nederland.	Door	hen	te	helpen	kunnen	zij	weer	voor	zichzelf	zorgen.

Neem	Fight	for	Sight	op	in	uw
testament!
Vele	 Nederlanders,	 waaronder	 Lions,	 leggen	 in	 hun
testament	 vast	 naar	 welke	 goede	 doelen	 een	 deel
van	hun	vermogen	gaat	na	hun	overlijden.	U	kunt	 in
uw	 erfenisdossier	 ook	 Fight	 for	 Sight	 als	 doel
opnemen.	 Misschien	 heeft	 u	 hier	 nog	 niet	 aan
gedacht,	 maar	 als	 Lion	 kunt	 u	 op	 deze	 manier	 het
verschil	 maken.	 Bij	 ons	 gaat	 100%	 naar	 het	 goede
doel!	 Hiermee	 onderscheiden	 wij	 ons	 al	 vele	 jaren
van	andere	doelen.
Op	 dit	 moment	 beheren	 wij	 al	 een	 legaat	 van	 een
Lionslid	 dat	 vele	 jaren	 geleden	 dit	 heeft	 bepaald	 en
waar	 wij	 als	 stichting	 op	 een	 verantwoorde	 manier
mee	omgaan.	Wenst	u	dit	ook	te	doen?										

Neem	dan	contact	op	met	Fight	for	Sight.
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Een	gelukkig,	gezond	en	succesvol	Lionsjaar!
Enige	dagen	geleden	ontvingen	alle	Lionsclubs	een	nieuwjaarskaart	die	vanuit	Nepal	is	verzonden.	De	kaarten
werden	gemaakt	 in	Bhaktapur,	een	van	de	drie	koningssteden	 in	Nepal	op	ca	20	km	van	Kathmandu.	 In	een
smal	 straatje	 tegenover	 de	 Peacock	Window	 is	 de	 Peacock	 shop	 gevestigd.	 Hier	 worden	 de	 kaarten	 en	 de
enveloppen	met	de	hand	gemaakt.

Al	eeuwenlang	gebruiken	de	Nepalezen	voor	hun	geschriften	handgeschept	papier,	gemaakt	van	de	Lokta-plant
(Daphne	 Cannabina	 of	 Daphne	 Papyracea).	 Dit	 jaar	 een	 kaart	 met	 drie	 Pauwen.	 De	 vogels	 zijn	 geknipt	 uit
handgeschept	 papier	 en	 beplakt	 met	 gekleurd	 papier	 en	 gemaakt	 door	 Nepalese	 vrouwen.	 De	 Pauw	 staat
symbool	 voor	 pracht,	 praal	 en	 weelde.	 Een	 prachtige	metafoor	 voor	 het	 mooie	 werk	 dat	 door	 Lionsclubs	 in
Nederland	al	50	jaar	wordt	gerealiseerd.	Dit	is	een	weelde	om	trots	op	te	zijn!

Dank	aan	allen!
Als	 stichting	 kijken	 wij	 met	 trots	 terug	 op	 het	 jubileumjaar	 2019!	 Nogmaals	 dank	 aan	 alle	 Lions,	 besturen,
gouverneurs,	 adviseurs,	 vrijwilligers,	Wilde	Ganzen,	 bedrijven,	 supermarkten	 en	 alle	 anderen	 die	 50	 jaar	 het
werk	van	Fight	for	Sight	steunden!

Blindheidsfeiten
Wereldwijd	 zijn	 er	 253	 miljoen	 mensen	 met	 een
virusstoornis	waarvan	89%	van	de	mensen	met	een
visuele	 handicap	 woont	 in	 een	 derdewereldland.
Een	 van	 de	 belangrijkste	 visuele	 beperkingen	 is
staar	 waar	 wij	 jaarlijks	 een	 behoorlijk	 bedrag	 aan
besteden	 om	mensen	weer	 zicht	 te	 geven	 op	 hun
leven!	 Mensen	 in	 een	 derdewereldland	 kunnen
hierdoor	weer	meedoen	in	de	lokale	samenleving.
De	beoordeling	van	projecten	vindt	plaats	met	een
eigen	 team	 van	 specialisten	 en	 in	 samenwerking
met	 Wilde	 Ganzen,	 want	 zij	 voegen	 50%	 toe
aan	 alle	 sponsorbedragen	 die	 Lionsclubs
verstrekken	 aan	 Fight	 for	 Sight	 voor	 het	 uitvoeren
van	een	project!

Goede	projectaanpak	is	de	basis	voor	succes!
Een	succesvolle	actie	vraagt	om	een	goede	voorbereiding.	Fight	for	Sight	kan	doelen	verstrekken	die	gebruikt
kunnen	 worden	 voor	 fundraise	 activiteiten.	 De	 doelen	 varieren	 van	 oogoperaties,	 microscopen,
operatieinstrumenten	tot	vervoersmiddelen,	opleiding	van	specialisten	en	nog	vele	andere	zaken.	Als	stichting
denken	wij	graag	mee	met	de	clubs	die	een	activiteit	willen	opzetten	voor	dit	goede	doel.

Gerealiseerd	in	2019
Filippijnen
In	 Quezon	 City	 is	 een	 bestaande	 eenvoudige	 Low-
Vision	 kliniek	 door	 Fight	 for	 Sight	 verbeterd	 tot	 een
professioneel	 uitgeruste	 kliniek.	 Daardoor	 kunnen
patiënten,	 vooral	 kinderen,	 veel	 beter	 onderzocht
worden	 en	 betere	 visuele	 hulpmiddelen	 krijgen.
Hierdoor	 gaan	 de	 leerprestaties	 omhoog	 en	 kunnen
de	kinderen	later	zelf	de	kost	verdienen.
Benin
Fight	 for	Sight	heeft	de	 tweejarige	opleiding	van	een
oog-verpleegkundige	 bekostigd.	 Bij	 het	 grote	 tekort
aan	 oogartsen	 is	 oogheelkundig	 opgeleid
hulppersoneel	van	onschatbare	waarde.
Tanzania	
Fight	for	Sight	heeft	voor	een	oogkliniek	een	apparaat
bekostigd	 dat	 voor	 oogoperaties	 heel	 precies	 de
gewenste	 sterkte	 van	 het	 vervangende	 kunstlensje
kan	 meten.	 Hierdoor	 wordt	 het	 resultaat	 van	 de
staaroperaties	zeer	verbeterd.
Nepal
Fight	 for	 Sight	 heeft	 voor	 een	 oogkliniek,	 het
Himalaya	Eye	 Institute,	 een	 operatiemicroscoop	met
een	 extra	 voorziening	 bekostigd,	 waardoor
gecompliceerde	operaties	achter	 in	het	oog	mogelijk
worden.	 Dit	 vergroot	 de	 aantrekkingskracht	 van	 de
oogafdeling	 en	 trekt	 rijke	 patiënten	 aan	 die	 kunnen
betalen	voor	arme	patiënten.

Projecten	in	uitvoering	2020
Zimbabwe
Een	Low-Vision	 kliniek	 in	Harare,	waar	 vooral	 kinderen	patiënt	 zijn,	wordt	 door	Fight	 for	Sight	 geholpen	met
hulpmiddelen	waardoor	het	oogonderzoek	verbeterd	wordt	evenals	de	toegang	tot	de	kliniek.	Medisch	personeel
wordt	getraind	en	bijgeschoold.	Hierdoor	krijgen	m.n.	kinderen	uit	armere	gezinnen	meer	kansen,	een	betere
zicht	en	daardoor	de	mogelijkheid	om	meer	onderwijs	te	volgen.

Zambia
In	de	oogkliniek	van	het	Macha	Mission	Hospital	zit	een	Nederlands	echtpaar,	oogarts	en	optometrist.	Samen
hebben	zij	de	oogkliniek	opgezet,	mede	met	hulp	van	Fight	 for	Sight.	Eerder	al	werd	door	Fight	 for	Sight	een
jeep	bekostigd	voor	hulpprogramma’s	buiten	het	ziekenhuis,	evenals	zonnepanelen.	Dit	jaar	wordt	de	inrichting
van	een	operatiekamer	bekostigd	waardoor	er	meer	oogoperaties	kunnen	worden	uitgevoerd.

Projecten	in	beoordelingsfase
Tanzania,	regio	Morogoro
Een	project	in	samenwerking	met	Eye	Care
Foundation:	bekostigen	van	staaroperaties,
oogkampen	vér	buiten	het	ziekenhuis,	medicijnen	en
hulpmiddelen.
Indonesië
Aankoop	van	een	gebouw	om	er	een	Low-Vision
kliniek	in	te	huisvesten.
Opleidingskosten	van	plaatselijk	hulppersoneel
realiseren.
Kameroen
Toegang	van	de	bevolking	tot	oogzorg	verbeteren.
Zimbabwe
Bekostigen	van	de	opleidingskosten	van	een
plaatselijke	oogarts.
Oeganda
Bekostigen	van	de	zorg	voor	kinderen	met
retinoblastoom,	een	oogkanker.		Dit	past	goed	bij	een
van	de	speerpunten	van	de	internationale	Lions
organisatie.

Nieuwe	ontwikkeling
Fight	 for	 Sight	 oriënteert	 zich	 op	 samenwerking	 met
andere	 hulporganisaties	 die	 hetzelfde	 doel	 nastreven,
bestrijding	 van	 slechtziendheid	 en	 blindheid	 in	 de
Derde	Wereld.
Een	 recente	 ontwikkeling	 is	 het	 verschuiven	 van	 het
accent	 in	 de	 hulpverlening:	 van	 het	 bekostigen	 van
staaroperaties	 naar	 gebouwen,	 apparatuur	 en
opleidingen.

Jampot	fundraise	actie!
Enige	jaren	geleden	heeft	Fight	for	Sight	de
Jampot	actie	met	succes	ingevoerd	waaraan	vele
Lionsclubs	deelnamen.	
Clubactie:
Als	ieder	Lionslid	een	klein	bedrag	(b.v.	1	Euro)
per	clubbezoek	in	de	jampot	stopt,	heeft	de	club
aan	het	einde	van	een	seizoen	ca.	€	500
ingezameld.	Dit	bedrag	wordt	door	Wilde	Ganzen
met	50%	verhoogd	waarmee	o.a.	oogoperaties
worden	uitgevoerd!	Met	een	kleine	persoonlijke
sponsoring	geeft	de	club	kinderen	en	ouderen	in
derdewereldland	weer	perspectief!
Bestel	vandaag	nog	een	wikkel	voor	de	jampot	en
start	het	nieuwe	jaar	met	dit	doel.
Vraag	de	wikkel	hier	aan!

Bijzondere	ontmoeting
Het	is	1	september	2019	en	ik	ben	bij	de	formule	1,
Spa	Francorchamps.
Een	Afrikaanse	mevrouw	vroeg	(in	het	Engels)	of	ze
even	bij	ons	mocht	komen	zitten.	Ze	vertelde	me	dat
ze	 uit	 Zweden	 kwam	maar	 in	Mozambiqe	 geboren
was.	 Daar	 had	 ze	 gestudeerd	 en	 eerst	 in	 het
bedrijfsleven	gewerkt.
Dat	 beviel	 niet	 en	 is	 ze	 nu	 voor	 “Artsen	 zonder
grenzen“	gaan	werken	in	Zweden.
Nu	ook	vertelde	iedereen	aan	haar	over	zichzelf,	en
later	vertelde	 ik	haar	over	mijn	gouverneursfunctie.
Toen	werd	ze	heel	enthousiast,	 ze	vroeg	van	alles
over	 de	 Lions	 en	 op	 het	 eind	 vroeg	 ze	 of	 ik	 de
stichting	 “Fight	 for	 Sight”	 kende.	 Dit	 kon	 ik
bevestigen	 en	 ook	 dat	 ik	 er	 met	 veel	 plezier	 bij
betrokken	 ben.	 Toen	werd	 het	 emotioneel	want	 ze
gaf	 aan	 dit	 de	 beste	 NGO	 was	 die	 ze	 ooit
meegemaakt	 heeft.	 Ze	 noemde	 deze	 organisatie
een	voorbeeld	voor	anderen.	Dingen	als	efficiëntie,
harde	 werkers,	 plezierig	 om	mee	 te	 samenwerken
enzovoort.
	
Lions	trots
Van	 trots	 heb	 ik	 niet	 alle	 superlatieven	 gehoord
maar	 begrijp	 wel,	 dat	 we	 tussen	 het	 lawaai	 van
raceautos	 zaten	 midden	 in	 de	 Ardennen,	 geen
ambiance	voor	zo’n	gesprek.	Verstappen	heb	ik	niet
gezien	want	die	lag	in	de	eerste	bocht	er	al	uit	maar
ik	had	wel	een	fantastische	dag	en	was	nog	trotser
op	Fight	for	Sight	dan	ik	al	was!

Geschreven	 door	 Albert	 Spoelstra,	 gouverneur
110BN.

Een	leuke	actie	die	een	club
nauwelijks	moeite	kost!
Het	speelt	je	club	plaatselijk	sympathiek	in	de
picture!	Het	tijdsbeslag	is	minimaal:	voor	een
clublid	1	uur	per	maand.
Een	verzamelzuil	in	een	goede	supermarkt
brengt	jaarlijks	minstens	€	3.000	op.	55	clubs	in
Nederland	doen	al	mee!
Opbrengst	afgelopen	kalender	jaar	was	€
135.000,	€	916.000	sinds	de	start!	Vraag	het
draaiboek	aan	bij	Vreemd	en	oud	Geld!	Daar
staat	in	hoe	je	een	supermarktleider	om
medewerking	vraagt.	Leen	een	verzamelzuil,
plaats	hem	bij	de	supermarkt,	leeg	hem
maandelijks	en	lever	af	en	toe	het	geld	in.	De
commissie	zet	het	om	in	euro’s	en	geeft	de
opbrengst	aan	Fight	for	Sight.	Wilde	Ganzen	zet
er	50%	boven	op.

Stuur	ons	het	draaiboek	voor	het
plaaatsen	van	een	zuil!

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.
Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u	zich	hier	afmelden.

U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.
Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	pkorremans@vanrandwijk-consultancy.com	toe	aan	uw	adresboek.
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