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Den senaste tiden har det verkligen känts att hösten är på gång, bladen gulnar, det blir lite mörkare och vi kan med gott samvete tända
några ljus och krypa upp i fåtöljen.
Våra projektledare för Rumänien, Kenya, Madagaskar och Mexiko
är mitt uppe i planeringen av respektive resa.
Först ut är resan till Rumänien, som bär av 16 oktober. Det är en
grupp på sex personer som under en vecka, tillsammans med Hjärta
till Hjärta, kommer dela ut glasögon i staden Craiova. Följ oss på resorna via Facebook och Instagram. Till våren planeras en resa till
Guatemala.
Vi söker fler projektledare! Du som kan tänka dig att vara projektledare för en resa, ensam eller tillsammans med någon, hör av dig!
Skriv ett mail till info@visionforall.org Skriv lite kort om dig och om
det är något särskilt land du brinner för.
Projektledaren håller i kontakten med projektlandet, ser till att det
blir en bra grupp med både optiker och assistenter, bokar flyg mm,
och gör ett program tillsammans med de organisationer vi arbetar
med i de olika projektländerna. Hör av dig om du har frågor, vi är flera projektledare som naturligtvis
hjälper dig komma igång.
Vi vill också bli fler medlemmar! Det är våra medlemmar och sponsorer som är navet i verksamheten.
Berätta om oss för dina vänner, dela våra inlägg och uppmana att bli medlem. Ju fler vi är, desto fler resor
kan vi göra och på så sätt hjälpa så många som möjligt att se bättre och få ett lite bättre liv.
Arbetsdagarna är i gång som vanligt, under hösten en
söndag i månaden i Linköping, i oktober anordnas även
en dag i Hindås tillsammans med Lions Hindås.
Vi hoppas att under de närmaste månaderna få ordning
på lagret, sorterat och tvätta alla glasögon som kommit
till lagerlokalen, som fortfarande är full till bristningsgränsen. Hinner vi sedan att mäta upp dem också så …..
Stort tack till alla er som väntat med att skicka lådor,
avvakta gärna lite till.
När resorna kommer igång lättar det lite.
Ha en fin höst, hoppas vi ses på någon arbetsdag framöver.
Katarina
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