PERSBERICHT 15-8-2016:

12e Lions golfdag, voor het goede doel Lions, verloskunde kliniek Malawi in
samenwerking met Passion for People.
9 september as. organiseert de Lionsclub Land van Cuijk en Noord Limburg voor de 12e keer hun
vermaarde golfdag. Dit voor het goede doel, deze keer een verloskunde kliniek in Malawi (Afrika), bij
het Trinity Hospital in Muona.
Na de reeds succesvolle gerealiseerde projecten in o.a. Benin, Nepal, Zambia en laatstelijk Laos (een
oog kliniek in Xieng Khouang) is een verloskunde kliniek met 4 behandelkamers het huidige goede
doel.
Passion for People heeft dit project aangedragen bij de Lions en na een inspirerende informatieavond
binnen de Lionsclub is dit project door de bijna 30 Lionsleden omarmt als hun nieuwe goede doelen
project. Han Knol (voorzitter stichtingsbestuur) en Hans Baltussen, beiden van Passion for People
hebben samen met Rob Honings, de “projectmanager” binnen de Lions, het project het afgelopen jaar
geheel voorbereid.
Dit heeft geresulteerd in een mooi en uitgewerkt plan wat geïntegreerd kan worden gerealiseerd
binnen het terrein van het huidige Trintiy Hospital in Muona.
Door de realisatie van deze verloskunde kliniek zal de (pre) natale zorg voor moeder en kind nog
verder kunnen worden ontwikkeld en verbeterd. Hierdoor zal het sterftecijfer bij moeder en
pasgeboren kind aantoonbaar afnemen en de hygiënische situatie tijdens (complexe) bevallingen
sterk verbeteren.
Hiervoor is een totaal budget noodzakelijk van ca. € 85.000.
De Lions trachten elk jaar weer door een uitstekend georganiseerde en verzorgde golfdag dit geld
binnen te halen. Een gezellige golfdag bestaande uit een flight met hapjes en drankjes onderweg of
een clinic onder begeleiding van een Pro, volledig verzorgd.
Het winnen van leuke prijzen en voor de eer op deze speciale dag is ook een uitdaging.
E.e.a. gaat vergezeld middels koetsen en paarden, een slavenkoor, Rolls Roys rijders en wordt
afgesloten met een gezellig feest en een heerlijk buffet.
Hiervoor kan men zich inschrijven voor een flight (€ 1.500, 4 personen) of voor deelname aan de clinic
( € 100 per persoon). Dit alles met medewerking van de Golfbaan Landgoed Bleijenbeek te Afferden
en vele regionale sponsoren.
Mocht u een bijdrage aan dit goede doel willen laten toekomen, dan kan dit ook.
Inschrijven en info middels: www.lionsnet.nl . De flights zijn bijna uitverkocht en voor de clinics is nog
een leuke regeling voor de sportclubs in deze regio. Zie ook genoemde web-site.
Speciale gasten dit jaar zijn de bond van ouderen uit Gennep. Elk jaar nodigen de Lions ook een bond
van ouderen uit de regio uit voor een gezellig middagje uit op de Golfbaan.
Voor de bijna 30 Lionsleden wederom een mooi project om zich voor in te zetten.
De Wilde Ganzen ondersteunen ook deze keer dit mooie project en dragen hierin middels hun credo
“klein project, groot verschil” financieel bij in dit duurzame ontwikkelingsproject.
Hierbij staan de Lions garant dat elke verworven EURO volledig naar het goede doel gaat.
Doet u ook mee? Inschrijven kan nog tot 1 september as. middels www.lionsnet.nl
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