
 

 

Historie van Fight for Sight, voorheen de Lions Werkgroep Blinden 
 
Door Gerard Smith, oogzorgveteraan FfS en thans medisch adviseur 
 
 
De “Lions werkgroep blinden” werd in oktober 1969 opgericht door districtsgouverneur Jhr. dr. 
Willem Quarles van Ufford, arts en lid van LC Utrecht host. Hij was een sociaal bewogen mens die 
vond dat Nederlandse Lions een eigen bijdrage moesten leveren aan de bestrijding van onnodige 
blindheid. 
 
Oogarts Ruud Sampimon werd de eerste voorzitter en als 
zodanig schreef hij indringende verhalen in elke “Lion”. Een 
van de eerste acties was het realiseren van een “mobiele 
oogkliniek” voor Kenia. Hij deed dit met hulp van Sir Michael 
Wood, oprichter van “Flying Doctors”, Prins Bernhard, en het 
radioprogramma “moeders wil is wet”, waarbij 60.000 gulden 
werd opgehaald.  Jan Beenackers van LC Utrecht host had 
die partijen bij elkaar gebracht en in 1974 werd hij de 
voorzitter. De volgende grote actie met een bedrag van 
100.000 gulden werd door toedoen van LC Leeuwarden een 
feit. Het doel was om in het onherbergzame westen van 
Nepal oogzorg op locatie aan te gaan bieden, een ambitieus 
project waarbij de steun van lokale Lions, het Nepalese 
blindheidbestrijdings programma en de logistieke steun van 
de “stichting Oogzorg Himalaya” onontbeerlijk was. De 
laatste stichting was overigens een initiatief van LC Zuid-
Kennemerland. Oogarts Margreet Hogeweg leidde de 
expedities en werd hiervoor, als eerste niet-Lion, 
onderscheiden met een Melvin Jones Award. Zij zet zich 
vervolgens tot op de dag van vandaag in als medisch 
adviseur van de werkgroep.  
 
Onder de bezielende leiding van Jan Beenackers zijn vele projecten ondersteund en gefinancierd 
door de Nederlandse Lions. Een kleine bloemlezing: - Sierra Leone: bestrijding van rivierblindheid, 
- Delhi charitatieve oogkliniek Venu: ondersteuning van het outreach programma, dit is het ter 
plaatse aanbieden van oogzorg in afgelegen gebieden, - Jaipur met behulp van lokale Lions: 
outreach, apparatuur en een blindenschool, - Nepal en Bangladesh: outreach. Dat laatste dankzij 
financiële - en daadwerkelijke steun vanuit LC den Helder. Clublid en oogarts Nok van Waveren 

verrichtte de operaties in die 
oogkampen. In 1995 werd be-
sloten de activiteiten van de 
werkgroep onder te brengen in 
een stichting. 
Lions Clubs International begon in 
die jaren de wereldwijde actie 
“Sight First”. Nederlandse Lions 
clubs verkozen hun actiegelden uit 
te geven via de Lions Werkgroep 
Blinden, zij wilden namelijk weten 
wat er met hun geld gebeurde. 
De werkgroep zocht naar ver-
menigvuldiging van de actie-
gelden en vond die door samen-
werking met de “Wilde Ganzen”, 
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de overheid (NCDO) en de NGO ICCO, aanvankelijk kon dit oplopen tot 2,5 x, inmiddels wordt als 
gevolg van externe beleidswijzigingen altijd nog 1,5 x gehaald. 
De samenwerking met “Wild Ganzen” werd gestructureerd onder de naam “Fight for Sight”; met 
vanaf 1999 Rob van Rooijen (LC Utrecht host) als voorzitter.  Het ambitieuze doel werd gesteld om 
in 15 jaar maar liefst 200.000 staaroperaties uit te (laten) voeren. Binnen 10 jaar werd het doel al 
gehaald en de teller loopt gewoon door! 
 
Gerard Smith, een Lion van LC Zandvoort, is oogarts en was medeoprichter van “oogzorg Himalaya”. 
Hij volgde Rob op als voorzitter in 2005 en onder zijn leiding is het beleid geleidelijk aan verlegd van 
het daadwerkelijk uitvoeren van oogoperaties naar verbetering van de oogzorginfrastructuur 
(apparatuur), steun aan de opleiding van lokale oogzorgprofessionals, maatschappelijke re-
integratie van slechtzienden en blinden en meer focus op landen in Afrika. 
 
Na 2012 zijn onder het voorzitterschap van Peter Bolmers (LC  ’s-Hertogenbosch Bolduc) en de 
inbreng van secretaris Arnold Roelofs een aantal belangrijke stappen gezet. Arnold is de stuwende 
kracht achter het professionaliseren van de eigen bedrijfsvoering en het op een hoger plan brengen 
van ondersteunde instellingen door gericht te investeren. Er wordt nu gewerkt onder de naam “Fight 
for Sight” voor een betere uitstraling in projectlanden waar Engels de voertaal is. Het initiatief voor 
projecten en het management ervan zijn in handen van “Fight for Sight” gebleven terwijl de 
projectrapportages door partner “Wilde Ganzen” worden afgehandeld.  
Veruit de belangrijkste bron van inkomsten is de prachtige actie “vreemd en oud geld”, opgezet door 
Herbert Verseveldt (LC Etten Leur), met in 2018 maar liefst € 125.000 aan opbrengsten. Verder 
wordt er gewerkt aan een plan om de inkomsten uit acties van Lions clubs te vergroten. De trend 
om meer te investeren in opleiding personeel en inrichting van slechtziendeninstituten zet zich door. 
In het jubileumjaar 2019, 50 jaar na de start, wordt uitgebreid stilgestaan bij wat er al bereikt is en 
wat de nieuwe doelen zijn en hoopt de stichting de bevlogenheid van Lion Clubs uit de beginjaren 
nieuw leven in te blazen.  

Bergbewoners in Nepal  


