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"LØVEUNGER" I SRI LANKA 
FADDERSKABER 
FOR BØRN OG  
STUDERENDE 

 
LIONS CLUB HIKKADUWA I SAMVIRKE MED LIONS SØLLERØD  

 
 
 
     - det er LIONS! 



"Support a poor deserving child in Sri Lanka” 
 
er et fadderskabsprojekt, som nu afdøde Lion Pandula Kannangara igangsatte i 
1988 i samvirke med Lions og donorer i mange lande.    
Et projekt, hvor Lions Club Hikkaduwa nu løbende varetager over 1100 
fadderskaber og gennem årene har støttet over femtentusind fattige børn og 
studerende, der hovedsagelig kommer fra Hikkaduwa og byens opland. For at 
få støtte skal modtageren komme fra en lavindkomstfamilie og man prioriterer 
modtagere, gerne særligt velbegavede, som har mistet deres forsørger, har 
særlige handicap eller hvis forældre er blevet skilt. Fortsat støtte kan opnås af 
skoleelever, som efter 5 år består skolens afslutningseksamen og studerende, 
der har fremlagt årets studiebevis. Modtagerens kontaktperson sikrer 
udarbejdelse og videresendelse af en årlig rapport om uddannelsesforløb og 
helbredssituation, og faddere modtager Løveungens navn og adresse, så man 
selv kan få kontakt. Lions Club Hikkaduwa har etableret et “Children’s Welfare 
Society” med egne vedtægter, og i forbindelse med den månedlige 
udbetalingsdag leder formanden et møde, hvor flere af klubbens Lions deltager. 
Efter mødet udbetaler kassereren 2000/- Rupees til hver modtager og får 
skriftlig kvittering herfor.     
Omkring 30 % af støtten anvendes til engelskundervisning, danse- og 
musikundervisning, en årlig udflugt og julegaver samt en mindre andel i 
medhjælp og internetafgift - alt alene til modtagernes bedste.  
2015 var den samlede støtte omkring 1.25 mio kr., hvoraf nær 2/3 kom  fra de 
tre tyske Lionspartnere og omkring 1/6 fra Lions i Østrig, Holland, England og 
Finland, og 1/6 fra Danmark (145.000 kr. gennem vort Løveunge-projekt og 
knap halvt så meget gennem Terres des Hommes i Danmark, der viderefører 
støtte oprindelig initieret af LC Middelfart).               
Projektansvar i Sri Lanka har Lion Hemantha Jayamanna, Lion K.G. Mettapala 
MJF og Lion Nissanka samt klubbens præsident og styrelse, som hvert år 
fremsender revideret regnskab til alle samarbejdspartnere.  
 

                                                       
  



   
     

VIL DU HAVE EN ”LØVEUNGE” I SRI LANKA? 
   
En Løveunge er en skoleelev eller en ung studerende, hvis opvækst og 
skolegang du som fadder kan følge løbende, fordi du foruden navn, adresse, 
foto og oplysning om familiebaggrund også får en årlig rapport om barnet – 
ofte sammen med en tegning eller et lille brev.       
Løveungerne i Sri Lanka er børn fra fattige familier. Selvom grundskolen er 
obligatorisk, har mange svært ved at få råd til mere end den mest nødvendige 
undervisning, som akkurat lærer dem at læse og regne. At skrive kniber det 
endnu mere med, for det lokale alfabet indeholder 61 skrifttegn, hvis 
udformning så kunstfærdig, at det er svært at lære dem. Så endnu færre får 
derfor mulighed for at komme i gymnasiet eller studere.        
Der skal ellers ikke meget til i Sri Lanka: 100 kr. pr. måned er nok - for elever 
på videregående uddannelse dog 200 kr. Det kan sikre skolegang, den 
obligatoriske skoleuniform, bøger, transport og sundhedskontrol. Lions Club 
Hikkaduwa sørger for, at beløbet rækker både til direkte støtte, helbredseftersyn 
og fælles arrangementer, så du som fadder og barnet selv kan være sikre på 
rigtig anvendelse af støtten fra de første skoleår og helt frem til skolegangens 
afslutning – for de egnede gerne videre frem til gymnasiet eller universiteterne.  
Lions Søllerød har selv haft fadderskaber siden 1989 og Lions fra vor klub har 
besøgt Hikkaduwa flere gange, mødt løveungerne, talt med dem og de lokale 
Lions, som tog fat på denne opgave i 1986 og nu i  
2016 administrerer over 800 fadderskaber. Du kan også besøge din egen 
løveunge - øen er et fremragende feriemål. Beslut dig nu – send mig kuponen 
på bagsiden. Så sender vi navnet på din løveunge, så snart det er modtaget fra 
Sri Lanka.   

Mikael Lyngbo 
  



Ja, lad mig hurtigst muligt få en 
“Løveunge” i Sri Lanka 

 
Jeg ønsker at tegne fadderskab foreløbig i foreløbig __ år for 

en skoleelev, helst en dreng/pige (streg ud) 
eller 

en studerende (gymnasium/universitet), helst en dreng/pige (streg ud) 
De årlige bidrag er 

for en skoleelev kr. 1.200 + evt. gavebeløb 
eller 

for en studerende kr. 2.400 årligt + evt. gavebeløb 
 
som bedes indbetalt senest 1. oktober hvert år gennem Nordea, Holte på konto 2253 
5906897840 mærket "Løveunge" - husk at angive afsendernavn. Årsrapport og ny 
opkrævning for det kommende år vil derefter blive fremsendt det følgende efterår. 
 
Fadderens navn _________________________________ (blokbogstaver) 
 
Adresse:__________________________________By:______________ 
 
Postnr.: _________ Mailadresse:_______________________________ 
 
Dato: _____Underskrift:_______________Personnummer___________ 
 
Sendes til:  
Lions Club Søllerød, Mikael Lyngbo, Midtermolen 16, 2100 København Ø 
  
 
Husk at alle bidrag til velgørende organisationer fra 0 kr. og op til i alt 15.000 kr. er 

fradragsberettigede i skat - oplys dit personnummer, hvis du ønsker bidraget 
indberettet til SKAT - så sker fradrag automatisk. 

 
  

Husk også, at hele bidraget bruges til din egen "Løveunge" - 
alle andre administrationsudgifter betales af Lions. 

Læs mere på www.soelleroed.lions.dk 

http://www.soelleroed.lions.dk

