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Lion Bill Graham 
North Carolina Blind Lions Centennial Branch Club  
(Sokeiden lionien Centennial-liitännäisklubi) 
 

 
Kuinka pitkään olet ollut lionjäsen?  
Olen ollut lion noin yhdeksän vuotta.  
 
 
Mikä on antanut sinulle eniten aihetta ylpeyteen lionjäsenyydestä? 
Olen erittäin ylpeä kaikista niistä tilaisuuksista, jolloin olemme nähneet selvästi miten olemme auttaneet muita. 
Olen myös nauttinut suuresti yhdessäolosta ja ystävyydestä muiden lionien kanssa. 
 
Miten sinä olet hyötynyt lionjäsenyydestä? 
Kaikki kokevat sokeuden eri tavalla. Minun tapauksessani tilanteeni muuttui kun sokeuduin 55-vuotiaana. Olen 
aina ollut kova tekemään kaikkea ja sokeutuminen sai minut miettimään mitä pystyn tekemään nyt. Sain paljon 
apua eri tahoilta ja erityisesti USA:n veteraanien liitolta. Kun pystyin taas tekemään jotain, halusin auttaa 
muita. Lions Clubs International on antanut minulle mahdollisuuden auttaa muita tavalla, joka hyödyttää heitä 
monin eri tavoin. Lionit ovat auttaneet minua tuntemaan itseni aktiiviseksi ja toimintakykyiseksi.  
 
Miten klubinne perustettiin? 
Syksyllä 2016 useat sokeat lionit Pohjois-Carolinassa huomasivat, että sokeiden ja näkövammaisten 
yhteisössä oli puutteita. Me huomasimme esimerkiksi, että alueella oli monia sokeita ja näkövammaisia, jotka 
eivät päässet osallistumaan aktiviteetteihin, koska heillä ei ollut kuljetusta niihin. Olemme teema-, kyper- ja 
liitännäisklubi, jonka tarkoituksena on auttaa sokeita ja näkövammaisia. Järjestämme konferenssipuheluja 
kaksi kertaa kuukaudessa ja pidämme yhteyttä sähköpostien, tekstiviestien, verkkosivujen ja Dropboxin kautta.  
 
Mitä haluat kertoa ihmiselle, joka on kiinnostunut lionjäsenyydestä? 
Kertoisin heille, että Lions Clubs International on maailman paras palvelujärjestö ja miten olen itse päässyt 
näkemään miten ihmisten elämä on muuttunut meidän apumme ansiosta. Kertoisin heille, että 100% kerätyistä 
varoista menee suoraan palveluprojekteihin eikä näitä varoja käytetä jäsenien kulujen kattamiseen. Kertoisin 
myös miten hauskaa meillä on ja millaisia ystävyyssuhteita luot samalla kun autatte muita ihmisiä.  
Ei ole väliä missä asut, sinun on vain löydettävä lionsklubi ja sinulla on saman tien ystäviä. 
 
Mikä on tärkein asia, jonka olet oppinut elämäsi aikana? 
Tärkein oppimani asia on, että on minun valintani olenko onnellinen vai en ja paras  
tapa olla onnellinen on keskittyä siihen mitä pystyn tekemään, ei siihen mitä en  
pysty tekemään. 
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