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Wereld Vaccinatie Week 
One Shot, One Life – Lions Measles Initiative 

 

 
 
Levens redden, vooral het leven van kinderen, zal de belangrijkste boodschap zijn tijdens de Wereld 
Vaccinatie Week die plaatsvindt van 24 tot 30 april 2014. Vaccinaties worden erkend als een van de 
meest effectieve en efficiënte publieke gezondheidsinterventies. Via ons programma One Shot, One 
Life, het Lions initiatief tegen de mazelen, redden Lions het leven van kinderen met 1 dollar, 1 
vaccinatie tegelijk. 
 
Wist u dat elk jaar meer dan een miljoen kinderen niet de leeftijd van 5 jaar halen als gevolg van een 
ziekte die kan vermeden worden door een vaccin? Dit is het geval voor mazelen en rubella die ziekte, 
invaliditeit, blindheid en de dood kan veroorzaken. Het is om deze reden dat we nu moeten handelen. 
Wij kunnen deze kinderen helpen door middel van onze acties One Shot, One Life: het initiatief van 
Lions tegen de mazelen en door het organiseren van evenementen zoals deze Wereld Vaccinatie Week. 
 
LCIF herdenkt deze Wereld Vaccinatie Week met een bijzondere uitdaging van 1 miljoen US$. De 
familie Abhey en Aruna Oswal schenken een bedrag gelijk aan de giften van Lions aan LCIF voor de 
actie One Shot, One Life gedurende de maand april voor een totaalbedrag van 500.000 US$ zodat de 
totale gift 1 miljoen US$ zal bedragen. 
 
Dit betekent dat elke gift voor de actie One Shot, One Life, aangeboden door een Lions Club of een 
Lion, zal verviervoudigd worden gedurende de maand april. Inderdaad, naast de equivalente 
financiering door de familie Abhey en Aruna Oswal Abhey worden deze giften nogmaals verdubbeld 

http://www.who.int/campaigns/immunization-week/2014/en/
http://www.who.int/campaigns/immunization-week/2014/en/
http://www.lcif.org/EN/our-programs/humanitarian-efforts/measles/measles_challenge.php


dankzij de Bill & Melinda Gates Foundation en het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking van het 
Verenigd Koninkrijk dankzij de GAVI Foundation. Dit is een unieke kans voor Lions Clubs en Lions 
om de impact van uw gift te maximaliseren. Daarnaast geeft deze gift ook recht op het Melvin Jones 
Fellowship-programma. 
 
Als Lion kunt u levens redden, informatie verspreiden en een gezondere wereld voor kinderen creëren. 
U kunt het verschil maken. 
   
Van harte dank! Namens Lions Clubs International Foundation, uw stichting. 
 

                               

 
Nieuwe video LCIF beschikbaar  
   
LCIF is uw stichting, de meest recente video over Lions Clubs International Foundation (LCIF) is nu 
beschikbaar in alle 11 officiële talen van de vereniging! Sinds haar oprichting in 1968 steunt Lions 
Clubs International Foundation (LCIF) de inspanningen van Lions om een verschil te maken in de 
wereld. In deze nieuwe video, ontdek je de verwezenlijkingen van Lions en LCIF. 
 

 
 
Agenda 
24-30 april 2014 World Immunization Week (WHO) - Immunize for a Healthy Future 
 
Voor meer info www.lcif.org 
 
PCC Elien Van Dille  
LCIF District Coordinator D112-A Belgium 

http://lionsclubs.org/blog/2013/12/24/video-lcif-is-your-foundation/
http://www.lcif.org/

