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Riverside Lions Club ligger i St.Vital, i den sydöstra delen av Winnipeg, Manitoba, Kanada. Klubben bildades 
1949 med målet att inte bara tillhandahålla hjälpinsatser i området kring St. Vital, utan i hela Winnipeg. Ett av 
klubbens tidiga projekt var att sponsra Rainbow Society, som uppfyllde speciella önskemål för barn som 
kämpade med barncancer och andra betydande hälsoproblem. 
 
Under de senaste 35 åren har klubbens fokus varit utvecklingen av och den pågående verksamheten i Riverside 
Lions bostäder och Riverside Lions boende för äldre. Båda fastigheterna tillhandahåller boenden av kvalitet till 
äldre och människor med funktionsnedsättning, i en miljö som uppmuntrar aktivitet och social interaktion. 
 
Riverside Lions bostäder invigdes 1984, under det internationella året för människor med funktionsnedsättning. 
Fastigheten består av 130 lägenheter med ett, två eller tre sovrum. En av lägenheterna används som 
övernattningslägenhet för familjer som kommer och hälsar på. Hela fastigheten är tillgänglighetsanpassad med 
69 lägenheter som är särskilt anpassade för hyresgäster som sitter i rullstol.   
 
Riverside Lions boende för äldre består av 27 lägenheter för människor som behöver hemhjälp. Dessa är 
avsedda för äldre som behöver hjälp med att laga mat och ta hand om sina hem. Boendet har även 48 
lägenheter för äldre som behöver omvårdnad dygnet runt.  
 
Omgivningarna kring fastigheterna är stora och består bland annat av lusthus och en fullt utrustad scen för 
sommarkonserter, vilken var klubbens bestående projekt. Båda fastigheterna har en matservering och ett café 
samt större gemensamma utrymmen där de boende kan träffas och delta i aktiviteter och speciella evenemang, 
men också bara för att umgås med sina grannar.   
 
Fastigheterna underhålls av medlemmarna i Lions Club Riverside. De är en engagerad grupp av frivilliga som 
även utgör styrelsen för Riverside Lions ideella boenden och Riverside Lions boenden för äldre. Klubbens 
medlemmar anordnar också många evenemang för hyresgästerna i båda fastigheterna, bland annat en 
Hawaiikväll och sommarkonserter.  
 
Det är de underbara människorna som bor här som gör dessa boenden så speciella.  
Lions har skapat ett varmt och välkomnande boende där människor kan träffas och  
ta hand om varandra. Många elever från de lokala gymnasieskolorna kommer också  
och arbetar ideellt på boendena. Även personalen är exceptionell, de delar Lions  
värderingar och är fast beslutna att göra vad än som krävs för att hjälpa hyresgästerna.  
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