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SigtFirst: Lions’ Vision for All 
Partnering to Prevent Childhood Blindness 

 

 
 
Elke minuut wordt een kind blind. Tegen het einde van dit jaar verliezen zo’n half miljoen 
kinderen het zicht. Tragisch want het merendeel van deze gevallen kan worden behandeld of 
voorkomen. In een poging om dit onnodig lijden te voorkomen lanceerde LCIF en de Wereld 
Gezondheidsorganisatie (WHO) in 2001 het allereerste initiatief om blindheid bij kinderen over 
de hele wereld te bestrijden. 
 
Via een partnerschap werden 34 pediatrische Lions oogzorgcentra in verschillende landen over de 
hele wereld gevestigd of versterkt. Deze centra zijn speciaal gericht op het leveren van 
preventieve, therapeutische en revalidatie oogzorg diensten voor 121 miljoen kinderen. 
 
Om de financiering van het Childhood Blindness project rond te krijgen heeft LCIF in totaal bijna 
US$ 7 miljoen SightFirst subsidies toegekend, verdeeld over de zes WHO regio's waar die 
oogzorgcentra zijn gevestigd. Recente evaluaties tonen aan dat in elk van die landen het bereiken 
van de doelstelling ter bestrijding van vermijdbare blindheid bij kinderen beduidend dichter 
kwam. Dankzij dit succes wordt in een tweede fase van het project bijkomende ondersteuning aan 
10 van deze centra gegeven en worden 16 nieuwe centra opgericht. 
 
Lions spelen een actieve rol in het planningsproces van het Childhood Blindness project en wonen 
vergaderingen, evaluaties en andere planningsactiviteiten bij. De betrokkenheid van lokale Lions 
is een integraal onderdeel van de ondersteuning die LCIF kon voorzien. 
 
Ontdek meer over het probleem van kinderblindheid en hoe LCIF dit probleem aanpakt. Klik hier 
voor meer info. 
 
 

http://www.lcif.org/EN/our-programs/sight/fighting-diseases/childhood-blindness.php


Een ander concreet project 
LCIF en Bausch + Lomb werken samen aan het Pediatric Cataract Initiative door de 
financiering van cataractoperaties en het ondersteunen van onderzoeksinitiatieven. Lees meer 
 

 
 
Of nog, Sight for Kids 
LCIF en Johnson & Johnson Vision Care hebben de afgelopen tien jaar meer dan 17 miljoen 
kinderen gescreend op oogafwijkingen en andere zichtproblemen in 10 Aziatische landen: 
Taiwan, Korea, Thailand, China, Maleisië, Hong Kong, India, Vietnam, Sri Lanka en de 
Filippijnen. Lees meer over Sight for Kids in het Amerikaanse magazine LION. 

 
Wist u dat …? 
In augustus 2013 werd tijdens de LCIF SightFirst Advisory Committee meeting zo’n 32 grants 
goedgekeurd, in totaal voor US$ 7.475.345. Eentje van de 32 die ik graag met jullie deel … 
India, District 322-F - A grant of US$ 286,466 was awarded to the Lions of District 322-F to help 
to develop a comprehensive eye care system in the tea garden region of West Bengal and Bhutan. 
The project will upgrade three hospitals and establish a training center and six vision centers, two 
of which will be located in Bhutan. An estimated 16.350 people will be treated for cataract and 
31.760 will receive treatment for other ailments. In addition, 86 individuals will receive training 
in various fields of ophthalmology.  
 
LCIF-agenda 
november 2013 Lions Diabetes Awareness Month 
14 november 2013 Wereld Diabetes Dag 
  
Alle info vindt u terug op www.lcif.org 
 
PCC Elien Van Dille  
LCIF District Coordinator D112-A Belgium 
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