LWSTC
Lions Women Skill Training Center
Lions syskola i Nepal
Vi läser och hör ofta att bästa sättet att utrota kriminalitet, utanförskap, beroende och sociala problem är
utbildning. I Nepal finns tyvärr ett stort problem för flickor. Varje år säljs eller rövas ett stort antal flickor bort
för att hamna i prostitution i Indien. I Lions har vi beslutat oss för att motarbeta detta och därför startades för
drygt 10 år sedan en syskola i Nepal. På skolan utbildas varje år 50 flickor till sömmerskor och efter avslutad
utbildning får varje elev en symaskin med sig hem för att kunna starta en egen ”systuga”. Flickorna rekryteras i
samverkan med kommunrepresentanter och sociala myndigheter av en lokal styrelse för att de som har störst
behov skall få en yrkesutbildning och kunna skapa sig en framtid i trygghet.
Resultatet Lions uppnått genom skolan är mycket gott och flickorna kan försörja sig själva och många gånger
sin familj. För några av flickorna har det gått så bra att de själva lärt upp andra flickor och sedan anställt dem.

100 kronor = En kostnad? En investering? En månadspeng?
Som medlem i Lions har du troligtvis berättat för dem du mött om den fantastiska syskolan och de nepalesiska
flickorna. Men har du själv funderat på om du, din familj, din klubb eller ditt företag ska bli månadsgivare? Som
månadsgivare bidrar du till flickornas mat, boende och utbildning. Du som medlem, din familj och dina vänner
kan genom att skänka 100 kronor varje månad vara med och ge nepalesiska flickor yrkesutbildning och
samtidigt rädda dem från prostitution. Det skulle nog kännas bra för dig att nästa gång din klubb har en
aktivitet eller du pratar med dina vänner kunna säga: ”Jag är fadder för en nepalesisk flicka”. Då har du och din
klubb dessutom ett mycket bra argument för att övertyga andra om att bli månadsgivare! Varför inte ta upp
idén i även klubben? Din klubb har kanske möjlighet att vara fadder för 5 eller 10 flickor. 500 eller 1 000 kronor
varje månad bör inte vara en orimlig summa för någon klubb.
Som månadsgivare betalar du till PG 538656-0. Märk inbetalningen med LWSTC och din mailadress. Så enkelt är
det!
Följ skolan på Facebook: ”Lions Women Skill Training Centre in Nepal”.

Låt oss hjälpa flickor i Nepal till en bra framtid genom utbildning!
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För mer information kontakta anettax@hotmail.com

