De Glemte Barna

Fra snø og kulde til skole og helse
Du og din Lionsklubb kan gi flyktningebarna i Libanon et bedre liv. Det er bidraget fra
dere som gjør at barna kan komme inn i skolen ved vårt Safe Center eller oppsøke den
ambulerende helsetjenesten i flyktningeleiren.
Da den arabiske våren kom til Syria, ble det ikke starten på friere tider, men det utviklet seg til en
bunnløs tragedie. Landet som en gang var en perle i Midtøsten, ligger nå nærmest i ruiner.
Mennesker måtte flykte, enten nordover til Tyrkia eller sydover til Libanon.
Som bildet viser, er det ikke bare sommer og sol i Libanon, det er også kalde vintre og snø som
flyktningene ikke på noen måte var rustet for. Lions Einar Lyngar kom til Libanon i desember 2013
og startet hjelpearbeid blant flyktningene i Libanon. Så vidt vi vet, var dette den første hjelpen
overhodet.
Etter hvert ble krisen tema på Lions Europa Forum, og Lions Norge engasjerte seg. I samarbeid
med en lokal organisasjon, Beyond, er det etablert et senter for syriske flyktningebarn i Libanon.
Det kalles for et Safe Center, et fristed hvor barn kan få lov til å være barn, og bare det. De opplever
gleden ved lek og aktivitet, og de får undervisning i lesing og skriving. Også musikk, dans og
drama er på programmet. Programmet skal også holde dem borte fra barnearbeid. All aktivitet
drives av lokalt personale.
Prosjektet er 100 % finansiert gjennom bidrag fra lionsklubber og enkeltpersoner, og danske og
irske lions har støttet økonomisk. Det danske bidraget er brukt til å kjøpe ambulansen på bildet. Vi
er nå i vårt andre hele driftsår og har forpliktet oss til å støtte senteret ut 2019. Hvert driftsår koster
en million, så vi trenger fortsatt bidrag.
Riksmøtet i 2018 vedtok å be om 100 kroner per medlem, og vi oppfordrer din klubb til å følge opp
dette. Vit at hver krone kommer de glemte barna til gode.
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