
Land van Cuijkse Lions golfen 25.000 euro bij elkaar

zo 10 sep 2017, 16:01

(Vlnr) Thijs van Praag (bestuursvoorzitter), Tessa Wortman, Maaike van Veen van Eye Care Foundation krijgen de cheque overhandigd

van de Lionsleden Gerard Muskens, Rob Honings (voorzitter golfcommissie) en Theo Smits (president). Foto: Rob Honings

Land van Cuijkse Lions golfen
25.000 euro bij elkaar

LAND VAN CUIJK/AFFERDEN | De dertiende Lions Land van Cuijk Golfdag voor

het goede doel heeft 25.000 euro opgebracht. De opbrengst komt ten goede voor

de aanschaf van een Jeep 4WD voor het Surgical Eye Centre in Gorkha in Nepal.

Met de Jeep kan het centrum apparatuur, medisch personeel en oogpatiënten

vervoeren in dit moeilijk toegankelijke gebied. Daarbij kunnen behandelingen buiten

het centrum worden uitgevoerd. De Jeep vormt tevens een belangrijke bron van

inkomsten voor het oogcentrum. Wanneer de auto niet in gebruik is kan hij

worden ingezet als taxi voor het vervoer van personen. Op deze manier wordt het

centrum in staat gesteld steeds zelfstandiger te opereren. Het Gorkha-district in Nepal

ligt in een afgelegen, bergachtig en onderontwikkeld gebied. In mei 2015 is het gebied

getroffen door een zware aardbeving.  De Lions hebben toen ook de helpende

(financiële) hand toegestoken. De meeste inwoners wonen in dorpen in het

achterland. Deze dorpen zijn door het gebrek aan goede infrastructuur vaak niet via

de weg te bereiken. De ruim 300.000 inwoners van Gorkha hebben hierdoor

nauwelijks toegang tot basisvoorzieningen als gezondheidszorg of onderwijs. Vanuit

de bergen moet een zieke vaak letterlijk dagen lopen om de eerste verharde weg naar

een gezondheidspost te bereiken. 

 Op de golfbaan van Bleijenbeek in Afferden sloegen vrijdag 96 golfers hun ballen. Met

hulp van vele sponsoren uit de regio kon na de golfdag 25.000 euro worden

overhandigd aan de bestuursvoorzitter van de Eye Care Foundation. Het geld is

voldoende om de Jeep aan te kunnen schaffen.  


