En rolig kampanj med ett gott syfte!
Cykla för rent vatten!
Bakgrund:
Över 800 barn dör i världen varje dag på grund av dåligt eller inget vatten.
Det motsvarar två Jumbojet om dagen som störtar med barn.
Det kan vi inte acceptera, vi bör därför hjälpa dessa barn och deras familjer
genom Lions satsning Water Means Life.
Miljoner människor lider akut brist på både mat och vatten i bland annat Afrika
och de flesta av dem är barn. Långvarig torka och konflikter ligger bakom den
stora bristen på både mat och vatten. Rent vatten är en mänsklig rättighet enligt
FN. Trots det dör 800 barn under fem år varje dag år på grund av smutsigt
vatten, brist på toaletter och dålig kunskap om hygien. Ungefär 2,1 miljarder
människor på jorden saknar tillgång till rent vatten (enligt den nya definitionen
som används med de globala målen). Lions Sverige är av de organisationer som
nu arbetar för att hjälpa de värst drabbade.
Vi gör detta för att kunna ge barnen och deras familjer i bland annat Somalia
rent vatten - ett hopp och en framtid i sitt egna land. Inriktningen för
insamlingen är i första hand för att borra brunnar och därmed ge människorna
på plats, rent vatten och möjlighet till en bashygien.
Många som nu drabbas är vår framtid, det vill säga barnen. Därför är det extra
viktigt att vi i Lions hjälper dessa så hårt drabbade barn och vuxna.
”Varje barn/ungdom som vi räddar är en seger inte bara för Lions, utan
framförallt för mänskligheten”

Under sommaren utmanade jag Norge och PDG Jonny Steindal på att cykla för
Water Means Life, från just Norge till Västerås och till vårt Riksmöte i slutet av
maj 2019. Island har antagit utmaningen och vi väntar på Finland och Danmark.
Nu utmanar jag samtliga distrikt och klubbar i Sverige att ställa upp på
denna roliga aktivitet.
Målet:
Att vi får 50 000 svenskar som cyklar minst 40 km under en vecka.
Kampanj idé:
Under vår vecka (24 maj till 31 maj 2019) som Jonny och jag cyklar kommer vi
göra ett antal stopp på vår resa mot Västerås. Tyvärr kan vi inte stanna vid alla
klubbar.
Samtliga klubbar i alla länder som deltar kan denna vecka arrangera en
utmaning till samtliga invånare på orten där man bor.
Exempel:
Cykla till jobbet en eller två dagar istället för att åka bil.
Butiker, företag, föreningar, cykelklubbar, fotbollsklubbar, handboll, MC
klubbar, politiker, gatan där man bor på, andra hjälporganisationer utmanar
varandra – till exempel vem cyklar mest?
Alla som deltar kan sedan skänka 5 kronor/ kilometer man cyklat eller annat
valfritt belopp.
Använd din fantasi och gör detta till den roligaste aktiviteten på länge.
Bjud in er till skolor, företag och berätta om detta och Lions. Kanske barnen vill
göra en cykeltur för barnen i Afrika.

PR:
Varje lokal klubb tar kontakt med sin lokala tidning/lokalradiostation och
berättar om detta.
Jonny och jag tar kontakt med riksmedia TV/radio i respektive land för att få
alla att cykla.
De klubbar som vi passerar på vår resa gör ett extra jippo när vi kommer som ett
extra dragplåster.
Iphonekort med info om projektet.
Facebook.
Hemsida för detta projekt.
Bössbanderoller Water Means Life, finns på MD:s hemsida
A4 med beskrivning om varför vi gör aktiviteten tas farm för att kunna delas ut
till företag, föreningar m fl. på din ort.
31 maj 2019 startar vårt Riksmöte i Västerås:
Vår sista etapp kommer att gå från Köping till Västerås, ca 3,5 mil. Det vore
fantastiskt om alla som vill kan vara med och cykla in i Västerås och till Aros
Congress Center som är slutmålet. Ett roligt sätt att anlända på till ett riksmöte.
Startavgiften är 100 kr/ deltagare.
Vi kommer få poliseskort in i Västerås.
Pengar:
Alla pengar som ni klubbar får in skickar ni via er distriktskassör, som sedan
skickar detta vidare till MD. Märk pengarna med WML.
Övriga bidragsgivare skickar sina bidrag via Swish 9019480 eller BG 901948-0,
märk bidragen med WML.
Pris:
Den DG som med sitt distrikt gör det bästa resultatet erhåller en Melvin Jones.
Övrigt:
De personer/företag/föreningar som vill cykla med oss på någon av våra
sträckor får givetvis göra det till en kostnad av 100 kr/deltagare.
Barn och ungdomar gratis.
Cyklisten
Åke Nyquist
”Det är bara det som genomförs som räknas”

