
LITTLE LIONS CHILDREN SCHOOL
Projektet Little Lions startades år 2013 och drivs av 
Enköpingstjejerna Bella Widman och Madeleine Nordström som 
tillsammans med Felicia Musah (Ghana) har byggt upp ett barnhem 
och startat en skola i Nyankpala, norra Ghana. 

Läs mer på 
www.littlelions.se 

Idag bor det 32 st barn på Little Lions barnhem, 18 pojkar och 14 
flickor i åldrarna 5-17. 

Little Lions Children School är en grundskola som startades år 2015. 
Skolan är belägen i samma byggnad som barn-hemmet och har 
idag 14 anställda lärare och över 500 elever som går i klasserna 
KG1-JHS

Skolans motto är 
”Education is for 
everyone” och med 
det menar vi att alla, 
oavsett bak-grund 
förtjänar att gå i 
skolan. Little Lions mål 
är att bygga ut och 
ständigt utvecklas och 
förbättras, så att fler 
barn får möj-lighet till 
en gedigen och bra 
utbildning.

Alla bidrag går oavkortat till barnen på Little Lions Children 
School. Som bidragsgivare är du med och bidrar till barnens 
mat, utbildning, sjukvård och andra nödvändiga utgifter.

Swish: 123 364 320 Little 
Lions

Lions Club Grillby sponsrar!
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