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HjQ/per barn i Ungern
En pall i snitt per vecka, som ii.r full
packad med leksaker och barnklii.
der. Denna volym sander Lions Club
Skanor Falsterbo till Ungern och
barnhem dii.r.
- Bara for att Ungern ar med i EU, betyder
det inte att de inte har problem och behov
av hjfilp, sager Anders Rendik som ar pre
sident i klubben.
Behoven av hjalp ar stora, bade har som
dar. Devisen, man kan inte gora allt, men
alla kan gora nagot, far galla for Lions. Den
hjalp som ges betyder mycket, som har i
fallet med LC Skanor Falsterbo. Klubben

har sedan 2012 i snitt skickat just en pall
i veckan med barnklader och leksaker till
barn pa barnhem i Ungern.
- Barn pa barnhem i Ungem ar ofta forfild
ralosa och har nagon form av psykiskt han
dikapp. Av den anledningen ar de svara att
fa adopterade och blir kvar pa barnhem
men. Behoven ar enorma, berattar Anders
Rendik.
- Varfor det blev just Ungern beror pa att
var klubb har en van-klubb i Ungern, Bu
dapest - LC Wessenlenyi BudaPest. Klub
barna i Ungern har ofta olika projekt for att
hjalpa barn pa barnhem, fildreboenden med
mera. I var kontakt med klubben i Ungern
har framgatt det enorma behov som finns

och var klubb, LC Skanor Falsterbo, kande
att vi ville bidra, sager Anders.
Sagt och gjort, LC Skanor Falsterbo bor
jade att samla in klader och Jeksaker fran
allmanheten i Skanor Falsterbo. Manga li
onklubbar i zonen hjalper ocksa till. Mann
iskor ar sa givmilda att det blir ungefar en
pall med 16 flyttkartonger per vecka som
gar fran Skanor Falsterbo till Budapest.
KJubbens kostnader for projektet ar kop
av flyttkartonger. Frakten har de lyckats
fa gratis genom ett ungerskt fraktforetag,
dar transportchefen dessutom ar medlem
i Lions.
Att barnen ar lyckliga over sakerna fran
Sverige, gar inte att ta miste pa. Bilderna

Hundarna frdn Lions gOr
star samhiillsnytta
Aya, Vilja, Casper och Lola ii.r fyra
nya narkotikasokhundar som Lions
bidragit till att Tullverket kunnat
kopa in under 2015. Totalt finns idag
28 hundar som kopts in med medel
fran Lions. De narkotikabeslag som
hundarna gjort under 2015 uppgar
till 128 miljoner i berii.knad sam
hii.llsnytta.
- Inraknat alla tidigare ar sedan 2006 som
Lions har samlat in och donerat till Tull
verket, har hundarna gjort en beraknad
samhallsnytta av 683 rniljoner kronor, i
form av beslagtagen narkotika, berattar
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Felle Fernholm, LC Vadstena, som ar mul
tipeldistriktets person for narkotikafragor
inom kommitten for ungdomsverksamhet.

- Lions insatser betyder otroligt mycket i
kampen mot droger, fortsatter han.
I begreppet beraknad samhfillsnytta £inns
en beriikning av vad narkotikan skulle ha
kostat om den komrnit i ornlopp i samhfil
let.
Tullverkets generaldirektor, T herese Matts
son generaltulldirektor sager sa har till Li
ons:
- Jag vill formedla Tullverkets varma tack
till alla medlemmar i Lions for ert sam
hallsengagemang mot narkotikan genom
att donera till narkotikasokhundar.

Under 2015 har tva hundar som kopts in
med medel £ran Lions tagits ur tjanst, gatt i
pension, efter lang och trogen tjanst. Det ar
Bingo som jobbat i 8 ar och det ar Hux som
jobbat i 7 ar. Bingo och Hux har bidragit till
53 miljoner kronor i samhallsnytta under
Sina ar de tjanstgjort.
De 28 hundarna ar placerade fran Malmo,
Helsingborg och TreJleborg upp i landet sa
som Goteborg, Karlshamn, Skavsta, Stock
holm, Arlanda, SundsvalJ, Umea och Hap
aranda.
Raserna ar springer spaniel, Jabrador och
schafer. De fiesta ar av rasen Jabrador och
spaniel.

