
1  Lions Clubs Nederland in actie tegen kinderkanker 
 
Het enthousiasme van de Lions valt altijd te prijzen. De succesvolle Douwe Egberts 
Waardepuntenactie bijvoorbeeld, waaraan in december ruim 90 clubs in het hele land 
meededen. Of het ophalen van ‘vreemd en oud geld’ voor Fight for Sight. Een actie die 
plaatsvindt in heel Nederland, van Goes tot Winschoten. Chapeau! 
 
Dat gevoel van saamhorigheid trekken we in 2019 door. Samen maken we ons sterk voor 
één goed doel: Onderzoek naar kinderkanker. Dat is hard nodig, want kinderkanker is – 
onder de verschillende kinderziekten - doodsoorzaak nummer 1. Ieder jaar worden 600 
kinderen ziek. Waarbij één op de vier kinderen met kanker het helaas niet redt. 
 
U als Lions kunt daar iets aan doen. Door geld in te zamelen. Door activiteiten te 
organiseren. En door een moment te prikken waarop wij, allemaal, werk maken voor 
onderzoek naar kinderkanker. Dat moment is op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 
14 april 2019. Dan vindt het landelijk Lions-actieweekend plaats, waarin we ons 
inzetten voor dit goede doel. We vertrouwen erop als Gouverneursraad, dat wij, maar 
vooral de kinderen met kinderkanker en hun families, op uw bijdrage mogen rekenen. 
 

Eén van de kinderen met kinderkanker is 
Tijn. In december 2016 werd Tijn in het 
hele land bekend met zijn nagellakactie 
voor het Rode Kruis. De nagellakactie van 
Tijn ging als een sneeuwbal door het hele 
land en de jongen wist ruim 2,5 miljoen 
euro bij elkaar te lakken. Tijn leed aan 
hersenstamkanker en overleed in juli 2017. 
 
Er zijn meer kinderen zoals Tijn. Kinderen 
die hun toekomst in rook zien opgaan door 

een ziekte die hen overvalt. Kinderen die moeten strijden, nóg voordat zij werkelijk aan 
het leven zijn begonnen. Deze kinderen hebben onze hulp nodig. Want ook hen kunnen 
wij helpen. Als Lions kunnen wij hun helden zijn, zoals Tijn dat is voor het Rode Kruis. 
We Serve. https://www.youtube.com/watch?v=czMFukx71Rk  
 
Wilt u meer weten over het Lions Actieweekend, een activiteit met uw club organiseren of 
uw club alvast aanmelden voor deelname? Stuur een mail naar Jan Pieter Bal, onze GST 
districtscoördinator janpieterbal@gmail.com. 
 


