
Uw donatie wordt door Wilde Ganzen met 50% 
vermeerderd. Een staaroperatie kost € 30,-.   
€ 20,- van u en € 10,- van Wilde Ganzen.

Fight for Sight The Netherlands
NL43 ABNA 0439 2213 15



Kunt u zich voorstellen wat het betekent om van blind 
weer ziend te worden?

Fight for Sight 
The Netherlands
Onnodige blindheid komt het meest voor in arme 
landen. Miljoenen mensen kunnen met een een-
voudige ingreep weer zien. Wereldwijd zetten Lions 
zich in om onnodige blindheid te voorkomen.

Info: fightforsight@lions.nl  |  www.fightforsight.nl

Een oogkamp in de 
bergen van Nepal
Na een reis van vele uren, over bochtige wegen en 
langs diepe afgronden komen we aan in het dorp 
Darbang, hoog in de bergen van Nepal.
Dokter Indra en zijn team beginnen meteen met het 
eerste onderzoek van de toegestroomde mensen. 
Velen zijn gedragen op de rug van hun man of zoon.
Er zijn er al meer dan 350, die geduldig op hun beurt 
wachten. De ogen worden gemeten. De een heeft een 
bril nodig, de ander krijgt druppels. Een groot aantal 
heeft staar en zal de volgende dag geopereerd worden. 
Er komt een man samen met zijn vrouw en twee kleine 
kinderen. Ze hebben uren gelopen om hier te komen.
Zijn jonge vrouw is aan beide ogen blind. Is dit een 
straf van God? Nee, er is nu iemand die een wonder 
gaat verrichten. Ze heeft haar twee kinderen nog nooit 
gezien. Dokter Indra stelt haar gerust. Morgen zullen 
we een nieuwe lens plaatsen. Wij staan erbij en zijn 
ontroerd. Blind, en morgen voor het eerst je kinderen 
zien, dat dit mogelijk is! De operatie duurt 10 minuten. 
Nog een dag wachten en dan mag de pleister eraf. 
We kijken gespannen naar de reactie van de jonge 
moeder. Het duurt even, ze staat op en kust haar kindje.  
Wat gaat er in haar om? 
Tranen stromen over haar wangen, en niet bij háár 
alleen. Er wordt in de handen geklapt, iemand begint 
te zingen en weldra wordt er gedanst. In twee dagen 
komen er bijna 900 mensen en opereert dokter Indra 
84 mensen, waaronder 4 kinderen.

Dit is één van de vele projecten die Fight for Sight 
samen met Wilde Ganzen mogelijk maakt.
Dit project is in een prachtige documentaire vastgelegd 
en verkrijgbaar op dvd.
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1993-2018   
25 jaar samenwerking met Wilde Ganzen

1969-2019
50 jaar actief in de strijd tegen blindheid 
en hulp aan blinden en slechtzienden.

Honderden projecten
Honderdduizenden staaroperaties
Miljoenen mensen krijgen oogzorg


