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Leidschendam/Kleine Sunda eilanden – Tropische planten, heerlijk geurende en
smakende gerechten, elegante danseressen in traditionele kleding, exotische muziek,
prachtige lampions en een tafelschikking om u tegen te zeggen: dat is de Nacht van de
Stille Kracht van de Lions, en wel de Stichting Samenwerking Lions Nederland
Indonesië. - Door Linda Vaandering

De Stichting Samenwerking Lions Nederland Indonesië organiseerde zaterdag 22 juni voor de
tweede maal op rij de Nacht van de Stille Kracht. In een Leidschendamse kas, die door de
Nootdorpse styliste Marieke Sengers, met hulp van vele anderen, werd omgetoverd in een
Indonesische partyruimte, kwamen 147 mensen bij elkaar om te genieten van een heerlijk
Indonesisch buffet, verzorgd door Putri Solu uit Purmerend. De optredens van de dansgroep
Nuansa Seni Indonesia en zanger Reggie Bruinier zorgden voor extra sfeer en goed dansbare
muziek.

Bediening

Onder de aanwezigen en organsitoren bevond zich een opvallend groot aantal Lions-leden uit
het Lions’ district 110AZ. Robbie Dröge, zelf een Nootdorpse Lion, is Manager Taskforce Nacht
van de Stille Kracht. Na alle organisatorische voorbereidingen, trok Robbie, net als zijn
collega-Lions, Leo’s (jonge Lions) en jonge nazaten van Lions het serveerschort aan en hielp in
de bediening. John Hoozemans trad op als spreekstalmeester en veilingmeester. Na de
trekking van de loterij vond de veiling plaats van het schilderij van Suzanne Stohr, dat zij
speciaal voor deze avond had geschilderd.

De opbrengst van De Nacht van de Stille Kracht was bestemd voor de operatie van kinderen
met een schisis (hazelip en/of open gehemelte) op de Kleine Sunda-eilanden. Een
eilandengroep van zo’n vijfhonderd eilandjes in de buurt van Bali. Voorzitter Charles Ligtvoet,
zelf behept met Indische roots, kon aan het eind van de avond verheugd mededelen dat het
evenement, inclusief loterij, veiling en vermeerdering door de Stichting Cordaid, 29.935 euro
had opgebracht.

Stigmatiserend
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Dröge legt uit: “De operaties worden daar kosteloos gedaan door medisch specialisten uit onder
ander Australië en Nederland. Lokale Indonesische Lions Clubs fungeren als organisatorisch
vangnet en zij richten hun vizier samen met medische specialisten vooral op de kansarme
kinderen uit de kampongs. Wij nemen de kosten voor het verblijf in het ziekenhuis, ook van de
ouders, het vervoer, de voeding en nabehandeling voor onze rekening. Dat komt op vijfhonderd
euro per kind. Met de opbrengst van deze avond kunnen we weer heel veel families gelukkig
maken. Want een kind met schisis, daar schaam je je voor in Indonesië. Zo’n handicap kan
stigmatiserend werken en een barrière vormen voor een menswaardige en maatschappelijke
ontplooiing ”

De afgelopen vier jaar kon de Taskforce 666 gehandicapte kinderen laten opereren. Daar
komen er dit jaar minimaal zestig bij!

Voor foto's ga naar onderstaande links:

http://www.zoalsheinhetziet.nl/lions-nacht-van-de-stille-kracht-2013/

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.217479295066017.1073741828.1654106636062
14&amp;type=1&amp;l=52533c715c

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.215348921945721.1073741827.1654106636062
14&amp;type=1&amp;l=02e44f092c
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