Inner Wheel klubbers hjælp til Club Lebanon
For at hjælpe med at rekonstruere og udstyre Beiruts skadede hospitaler

Nogle Board Directors er gået sammen og vil gøre noget for det råb om hjælp som er kommet fra
Libanon.
Ifølge vores libanesiske venner er den mest presserende hjælp genopbygning af hospitaler, da
næsten alle er delvis ødelagte eller endda fuldstændigt ødelagt. (se billeder)
Se venligst selv:
https://www.instagram.com/tv/CD0YpJ5pfAN/?igshid=p5xkxll2ls67
https://twitter.com/LarissaAounSky/status/1290968999958904832?s=09

Hjælp med at redde liv
Vi håber meget at klubberne vil donere nogle penge, og indbetale dem på Inner Wheel Danmarks
konto. Kontonummeret kan i få oplyst hos Nationalpræsidenten eller din Distriktspræsident. Inner
Wheel Danmark vil således overfører det samlede beløb. IW DKs kontonummer er: 1726 6274976703
I kan selvfølgelig også betale direkte på den schweiziske konto. Nævn venligst "Libanon"
IBAN-nr. CH91 0078 1618 5055 8200 3
BIC KBSGCH22
St. Galleria Kantonalbank, St. Gallen Schweiz

Detaljer:
De nødvendige beløb i henhold til de kontrollerede fakturaer,
vil blive sendt løbende til Libanon.
To personer har adgang til pengene: IW Koordinator Rula
Karam og en uafhængig og ærlig unge dame, Marie-Rose Eid,
der har studeret jura og underviser nu på en privatskole i
Beirut. Ingen kan tage penge eller betale regninger uden
underskrift af begge damer.
IW-klubben Beirut og koordinatoren vælger afhængigt af det
disponible beløb, hvad det giver mest mening at støtte.
Koordinatoren informerer den uafhængige person, der kan
have et andet syn på situationen. Hvis begge personer er
enige, er det de ansvarlige Board Directors der vil blive
informeret, og give deres endelige tilsagn. Denne måde synes
at være kompliceret, men det må være således pga af
præferencebehandlinger
eller korruption. Fakturaer
betales først efter at have
kontrolleret det færdige eller igangværende projekt.
Naturligvis vil alle lande og distrikter blive informeret om de
realiserede projekter.

Projektledere: Gemma Perondini & Angelika Walde, Board Directors 2020/2021
Oversat af Lene Schade, Board Director 2017/2019

