LIONS CLUBS INTERNATIONAL
Multiple District 110 – Nederland
Stichting Samenwerking Lions Nederland Indonesië
Den Haag, februari 2011

TONG TONG FAIR 2011
Geachte heer/mevrouw,
De Tong Tong Fair, voorheen Pasar Malam Besar, is het grootste Euraziatische festival ter
wereld. Het evenement is een zinnenprikkelende drie-eenheid van een cultureel festival, beurs
en eetfestijn samen, in een archipel van tenten. Traditiegetrouw zijn de Lions ook dit jaar
(25 mei-5 juni) met een stand aanwezig.
Doel
De Stichting Samenwerking Lions Nederland Indonesië heeft in overleg met de Lions Clubs
uit Indonesië besloten zich in te zetten voor kinderen met een hazenlipje en/of een open
verhemelte. Zo’n handicap kan stigmatiserend werken en een barrière vormen voor een
menswaardige en maatschappelijke ontplooiing. Overeengekomen is dat Nederland !500,per kind bijdraagt ter dekking van de totale kosten van een operatie. In de totale kosten zijn
tevens inbegrepen het verblijf in het ziekenhuis (ook van de ouders), vervoer, voeding en
nabehandeling. Medische specialisten die de operaties om niet verrichten, staan als het ware te
popelen om deze gehandicapte kinderen te behandelen in Medan (Sumatra), Yogya (Java),
Halilulik (Timor), Rote en Cancar (Flores). Lokale Indonesische Lions Clubs fungeren als
organisatorisch vangnet en zij richten hun vizier tezamen met medische specialisten vooral
op de kansarme kinderen uit de kampongs.
Appel
Bij de stand verkopen we loten zonder nieten (altijd een prijsje) om de nodige fondsen te
werven voor de operaties van deze kansarme kinderen in Indonesië. Wij prijzen ons gelukkig
dat Cordaid bereid is gevonden de opbrengst met een substantiële bijdrage te verhogen. Het
aardige is dat de originele prijsjes speciaal voor dit doel door een coöperatie in Indonesië zijn
gemaakt. Dat betekent dat de handwerkslieden van de coöperatie met dit project hun brood
hebben kunnen verdienen.
Elk jaar is het weer een hele klus om de benodigde fondsen bij elkaar te krijgen voor het
bekostigen van aanschaf en transport van de prijsjes als wel de huur van de stand. De
taskforce verantwoordelijk voor de organisatie doet daarom een beroep op uw organisatie om
dit Lions initiatief financieel te ondersteunen. Elke bijdrage hoe klein dan ook is meer dan
welkom! Indien u dit initiatief een goed hart toedraagt dan zien wij uw financiële bijdrage
gaarne tegemoet op rekeningnummer: 15.78.07.533 t.n.v. Stichting Samenwerking Lions
Nederland Indonesië.
Met hartelijke groet,
Charles Ligtvoet
Voorzitter Stg. SLNI
Bijlage: Flyer

Stichting Samenwerking Lions Nederland Indonesië
De opbrengst van de Tong Tong Fair tombola maakt het mogelijk
dat minder bedeelde kinderen die geboren zijn met een hazenlip,
kunnen worden geopereerd.
Daardoor krijgen zij uitzicht op een menswaardiger bestaan, de
mogelijkheid om een betere schoolopleiding te volgen, kans op
een maatschappelijke positie en kunnen zij op een betere manier
aan het dagelijks leven deelnemen.

Patiëntjes voor en na de geslaagde operatie
De kosten van een operatie bedragen ! 500. Daarmee wordt ook
het verblijf van de ouders in de buurt van het ziekenhuis betaald,
evenals het vervoer, de voeding en de nabehandeling.
Het is de enige kans voor deze kinderen en hoe jonger het kind
behandeld wordt en bij tijdige behandeling is het succes optimaal.
Doe mee, help ons helpen…
Rabobank 15.78.07.533 t.n.v.
Stichting Samenwerking Lions Nederland Indonesië

Hoe gaat het in zijn werk?
Een lokale Lionsclub benadert arts/ziekenhuis inzake de
bereidheid tot -in beginsel- gratis operatie in het ziekenhuis van
een gehandicapt kind, de arts kan een Lion zijn zoals in Medan.
Vervolgens gaan leden van de betreffende Lionsclub al dan niet
vergezeld door een arts naar dorpjes waar gehandicapte kinderen
verblijven en maken inventarisatie (naam van het kind, geslacht,
leeftijd, beroep/inkomen ouders, adres). Er wordt een afspraak
met arts/ziekenhuis wordt gemaakt voor de operaties en de
betrokken ouders en kinderen worden geïnformeerd.
De kinderen en hun ouders worden in beginsel door Lions
vervoerd van dorpjes naar het ziekenhuis v.v. De ouders krijgen
geld om te eten: ze slapen/waken voor het bed van hun
geopereerde kind in het ziekenhuis, (waar dit niet mogelijk is in
een eenvoudig pension (Losmen = logement) waarvoor betaald
moeten worden). Omdat de ouders inkomsten derven omdat ze
een week niet op de velden kunnen werken, krijgen ze een
kleine vergoeding.
Het hospitaal en medicatie wordt door de Lionsorganisatie betaald
en na vier dagen gaan de patiëntjes en ouders weer samen met de
Lions naar huis. Bij complicaties en nacontroles verzorgen Lions
wederom het logistieke deel. Het gaat hier om een eenvoudige
schisis, bij een open verhemelte is de behandeling
gecompliceerder en langduriger.
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