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Bästa lionmedlem,
Tack vare ditt generösa stöd har nu 10 miljoner barn till en
chans till ett friskt liv. Mödrar och fäder i Nepal behöver inte
längre vara rädda för att deras barn ska få mässling. Dessa
barn hör till de som i nära 30 andra länder ska få
mässlingsvaccinering i år, tack vare Lions arbete.
I Nepal träffade jag Punya Lahke som
berättade för mig hur svårt det var när
hennes 23-månader gamla son, Bipul,
fick mässling. Röda prickar täckte hans
lilla kropp och hon visste inte vad som
fattades honom. Han hade tur som fick
medicinsk vård och behandling i tid.

Donera i dag

Många andra barn är dock inte lika lyckligt lottade som Bipul.
Faktum är att 450 barn dör varje år av denna sjukdom. Bara ett
Vittnesmål
dödsfall är ett för mycket. Lionmedlemmar, vi har makten att se "Lionmedlemmarnas
till att inga andra familjer behöver drabbas av detta öde. Därför arbete med andra
har vi lanserat En spruta, ett liv: Lions mässlingsinitiativ.
hängivna och
Genom att gå samman med andra icke-statliga organisationer
som partners, kan vi ge liv åt 157 miljoner barn i år. Gates
Foundation har gett oss lionmedlemmar en utmaning. Jag är
säker på att vi kan uppnå och överträffa denna utmaning.
Gates Foundation matchar varje 2 USD vi samlar in med 1
USD, för att hjälpa oss att nå vårt mål att samla in 15 miljoner
USD i år.
Här kan du höra direkt från William
H. Gates, Sr. om betydelsen av
vårt partnerprogram. Du får se den
påverkan vi har på de spädbarn
och familjer som vi redan har

likasinnade
samhällsledare kan
ge enorma resultat
när vi tjänar lokala
samhällen."
- Lion Vakkalanka
Nagendra Pratap
"Det är så underbart
... Kom igen
lionmedlemmar, låt
oss utrota denna
hemska sjukdom
och vaccinera alla
barn för mindre än 1
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hjälpt. Jag vet att när du har sett
denna glädjande video, kommer
den att inspirera dig att hjälpa ännu
fler barn. Den hade i alla fall den inverkan på Judy och mig.

USD per spruta."
- PCC Lion Sylvia
Fosberry

"Lions arbetar för att
rädda liv. Detta är en
Tack till alla er som redan har antagit utmaningen och givit ett viktig kampanj. Vi är
bidrag. Vi har fått flera generösa donationer från individer,
stolta över att vara
klubbar och distrikt, som hjälpt oss att överskrida de 1 miljoner er partner i denna
USD som vi samlat in.
satsning."
- Hanaa Singer,
Lionmedlemmar, ge det ni kan. Familjer över hela världen
UNICEF:s
landsrepresentant för
räknar med oss. Varje donation kommer att ha stor inverkan.
Det är enkelt att donera och kan göras direkt på vår webbplats. Nepal

Våra medel kombineras med våra partners medel och får oss
att närma oss vårt mål - att eliminera mässling. För mindre än 1 "Detta är ett mycket
nödvändigt arbete.
USD kan vi vaccinera ett barn för livet.
Vi tjäna tillsammans i dag för en bättre morgondag,
Sid L. Scruggs III
Ordförande, Lions Clubs International Foundation
Facebook och Twitter
Följ den nylanserade kampanjen "En spruta, ett liv: Lions
mässlingsinitiativ på Facebook och Twitter för fler
uppdateringar och information.

Hälsa och sociala
tjänster är
försummade
områden i mitt land
och vi är glada över
att få er hjälp."
- President Ram
Baran Yadav, Nepal
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