
Hej alla fina vänner,  

Det är dags att summera 
2019 och när man blickar 
tillbaka då är det otroligt 
mycket tacksamhet som 
genomsyrar allt. Tack-
samhet för att ni varit 
med på våra arbetsdagar, 
insamling av glasögon, på 
våra projekt runtom i 
världen och kommit med 
nya idéer och hjälpt VFA 
att dela ut nästan  
25 000! par glasögon. 
För varje utdelat par kan 
man lätt räkna att man 
hanterat minst 3 gånger 
fler. Detta hade inte varit 
möjligt utan er!  

Tack för att ni ger VFA tid 
och energi och för att ni 

tänker på att solidariskt hjälpa andra.  

Det pratas mycket mer nu om klimatförändringarna och om 
att man ska ändra på både stort och smått i vår livsstil för att 
kunna säkra en framtid för mänskligheten. Det ni gör, männi-
skor som bryr sig om varandra och om människor någon-
stans där fattigdom , eko-
nomiska och moraliska be-
gränsningar styr, det är 
rätt riktning. Allt vi gör till-
sammans och för varandra 
på vår jord påverkar vår 
framtid och därför kan vi 
bara fortsätta jobba och tro 
på det vi gör.  

En del av våra medlemmar 
har alltid funnits med, se-
dan VFA startade, jag be-
höver inte nämna någon men ni känner igen de som alltid är 
med, lagar lunch, tar hand om lagerlokalen, nya medlemmar 
har kommit, andra har tagit en paus eller hittat andra sätt att 
fortsätta med välgörenhet.  
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På Gång...  

Arbetskvällar:  

Kalmar  
Första tisdagen i 
varje månad på  

Linné U. kl.18-21.  
Kontakta:  

peter.gierow@lnu.se   

Stockholm  
Första tisdagen  

i varje månad på KI  
mellan 18:00 -21:00,  

kontakta:  
annika.botes@eyelab.se  

VFA Linköping  
Första onsdagen i 
varje månad, kl. 
17:30 – 20:30.  

Kontakta:  
Agneta Skagerstedt  
agnska@hotmail.com 

 
Arbetsdagar i  

Linköping  
Attorpsgatan 10 

 
• 4/12 arbetskväll 
• 8/1 arbetskväll 
• 12/1 Arbetsdag 
• 5/2 arbetskväll 
• 16/2 Arbetsdag 
• 4/3 arbetskväll 
• OBS!  

22/3 Arbetsdag 
och årsmöte 

• 8/4 arbetskväll 
• 26/4 Arbetsdag 
• 6/5 arbetskväll 
• 24/5 Arbetsdag 

 
. Glöm inte att anmäla 

er!!  
 

Årets sista nyhetsbrev. 
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Tacksamhet är ordet, oavsett hur än man 
gör, är vi alla tacksamma för att goda 
och dedikerade människor finns. Tack-
samhet för att vi tänker på varandra och 
på det vi kan göra för en bättre framtid 
för många. 

Vi hoppas ni har haft ett bra år, att ni är 
friska och att ni känner också tacksamhet 
för det ni ger och får tillbaka. VFA har 
haft ett bra om än tufft år. Många projekt 
och många glasögon som samlats in, det 

behövs alla våra styrkor för nästa år, alla som vill och kan vara med är väl-
komna att hjälpa till. Ta med en kompis till nästa arbetsdag så blir vi fler som 
arbetar för en drägligare framtid för behövande runt om i världen. 

Vi önskar er en God Jul och hoppas vi ses, så många som möjligt , 
nästa år. 

Styrelsen för VFA, gm Lena Davidsson, ordförande Vision For All 

Glöm inte årsmötet den 22 mars! 

RESOR PÅ GÅNG! 
 
 
 

 

#184 Madagaskar - våren 2020 
Resan är fulltalig. 

Projektledare: Anders Schipppers -
 anders.schippers@gmail.com 

#185 Guatemala - våren 2020 
Resan är tillsammans med Synoptik-OUG 

 
#186 Kenya - våren 2020 

Resan är fulltalig. 
Projektledare: Katarina Nielsen -
  katarinanielsen8@gmail.com 

#187 Uganda - 10-26 april, 2020 
Söker 2 optiker 2 assistenter 
Projektledare: Eva Bendz -

 bendz.eva@gmail.com 

#188 Rumänien eller Bulgarien -  
vår/sommar 2020 

Resan är iplaneringsstadiet. Intresse-
rad? Söker 3 optiker 3 assistenter 

Kontakta: Tomas Håkansson -
 tomhok@telia.com 

#190 Dominikanska Republiken - juni 2020 
Söker 2 optiker 2 assistenter 

Projektledare: Anders Schipppers -
 anders.schippers@gmail.com 

Transport i Mexico  Foto: C. Alvhamre  

Nöjda kunder  Foto: Alvhamre/Bendz 

I väntans tider     Foto: E Bendz 

Planera in årsmötet den 22 mars.  

VFA:s lokal, Attorpsgatan 10. 

Tid meddelas senare. 
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