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Onze dienstverlening
verbeteren voor
jullie– als Lion

Améliorer notre service envers
vous, en tant que Lion

Namaste! De Ziel in mij, groet de ziel
in jou. Welkom in onze nieuwe eeuw. Mijn doel voor de komende
12 maanden is heel eenvoudig – een betere dienstbaarheid voor
en door Lions. Vooraleer ik jullie vraag om jullie nog meer in te
zetten, zal het lionisme zelf haar dienstbaarheid naar jullie toe
moeten verbeteren.
Hoe kan ik 1.4 miljoen Lions helpen? Ik kan niet aan
iedereen een leidinggevende functie geven. Ik kan jullie geen geld
aanbieden. Ik kan jullie niet allemaal persoonlijk ontmoeten.
Maar ben van plan om ieder van jullie te raken via de kracht van
dienstbaarheid.
Laten we de loopbaan van een Lion even overlopen en zien
hoe ik kan helpen. De eerste stap is hoe lid worden. Toen ik 43
jaar geleden lid werd, was het alsof ik mijn geboortestad verliet
en een man van de wereld werd. Dit jaar, wil ik dat elk lid onze
nieuwe mobiele app. download. Zo zullen onze leden wereldwijd
verbonden zijn door een wereldwijd platform.
De volgende stap is starten met dienstbaarheid. Als lid van de
Batala Smile Lions club in Punjab, Indië was ik trots hoe de lokale
gemeenschap ontzag had voor mij. Dit respect vloeide voort uit
het aantal mensen dat ik hielp en hoe velen zich bewust waren
van deze hulp. Nu hebben we een Global Service Team. De GST
leider van uw District zal projecten identificeren die een maximaal
aantal mensen zal helpen per dollar en per uur. Zij zullen ook
Lions opleiden om bestaande projecten om te vormen tot Legacy
Projects via naambekendheid en public relations.
De derde stap is streven naar leidinggeven. Terwijl ik ervan
genoot de Lions ladder te beklimmen, wenste ik soms dat onze
leiders zich meer zouden focussen op de praktijk en niet enkel
lange toespraken houden. Een nieuw erkenningssysteem zal de
Lions leiders in de goede richting stuwen. We zijn van plan om het
behoud van leden te belonen en zo de focus te houden op jullie,
onze huidige leden. Nieuwe erkenningen zullen ook gegeven
worden aan clubs waar de helft van de leden aan acties deelneemt
en voor de meeste Legacy Projects.
Als globale leider van het Lionisme wil ik dat elke Lion
verbonden blijft met het Lionisme. Ons nieuw “Welkom Thuis”
programma is een internationale online club voor leden die
niet de mogelijkheid hebben clubvergaderingen bij te wonen.
Vergaderingen en lidmaatschapsbijdragen verlopen geheel online.
De laatste stap is nu. Ik wil aan elke Lion hetzelfde doel
geven voor de volgende 12 maand. Mij droom is dat elke Lion
maandelijks 10 mensen bereikt. Als dit gebeurt, zullen we dit jaar
170 miljoen mensen helpen – een grote toename van ons huidig
ledenaantal van 100 miljoen en een grote stap in de richting van
ons doel om jaarlijks 200 miljoen mensen te helpen tegen 2020.
Dit wordt de focus van al mijn ontmoetingen waar ook ter wereld.
Veel geluk. Ik kijk er naar uit jullie te ontmoeten tijdens mijn
reizen over de hele wereld.

Namaste ! Le divin en moi salue le divin en vous. Bienvenue dans
ce nouveau siècle d’existence du club. Mon objectif pour les 12 prochains
mois est simple : atteindre un meilleur niveau de service, pour et par les
Lions. Avant que je vous demande d’améliorer vos capacités de service,
le lionisme doit améliorer le service qu’il vous rend.
Comment puis-je aider nos 1,4 million de Lions ?
Je ne peux pas offrir un poste à responsabilité à tout le monde. Je
ne peux pas vous offrir de l’argent. Je ne peux pas tous vous rencontrer.
Cependant, j’ai l’intention de changer votre vie à tous avec le pouvoir
du bénévolat.
Examinons chaque étape de la carrière d’un Lion et voyons
comment je peux aider.
La première étape est de devenir membre. Lorsque je le suis devenu
il y a 43 ans, j’ai soudain eu l’impression d’avoir quitté ma ville
natale et d’être devenu un homme du monde. Cette année, je veux que
chaque membre télécharge notre nouvelle application mobile. Tous nos
membres seront connectés sur une même plateforme mondiale.
L’étape suivante est de commencer à agir. En tant que membre du
Batala Smile Lions Club au Pendjab, en Inde, j’étais fier du respect
que commençait à me porter la communauté. Ce respect dépendait
du nombre de gens que j’aidais et du nombre de gens qui étaient au
courant de cette aide. À présent, nous avons une nouvelle Équipe
Mondiale. Votre responsable de district au sein de cette équipe vous
dira quels projets rendent service au maximum de personnes par dollar
et par heure. Il formera également les Lions pour convertir un projet
normal en Projet commémoratif du Centenaire grâce à la marque
Lions et aux relations publiques.
La troisième étape est d’aspirer à mener. Tandis que je grimpais
les échelons chez les Lions, je souhaitais parfois que nos dirigeants se
concentrent plus sur le travail que sur de longs discours. Un nouveau
système de récompenses motivera les dirigeants Lions à aller dans la
bonne direction. Nous avons l’intention de récompenser les clubs qui
parviennent à maintenir leurs effectifs, ceux qui se concentrent sur
vous, les membres existants. De nouvelles récompenses seront également
offertes aux membres impliquant plus de la moitié de leur club sur le
terrain et créant le plus de projets commémoratifs. En tant que leader
mondial du lionisme, je veux que chaque Lion reste connecté à l’esprit
des Lions. Notre nouveau programme de bienvenue est un club
international en ligne destiné aux membres qui ne peuvent pas assister
aux réunions. Les réunions et le paiement des frais d’inscription se font
en ligne.
La dernière étape est maintenant. Je veux donner à chaque Lion
le même objectif dans les 12 mois qui viennent. Mon rêve est que
chaque Lion aide 10 personnes par mois. Si c’est le cas, nous aurons
aidé 170 millions de gens cette année, ce qui est bien mieux que notre
niveau actuel (100 millions) et un grand pas vers notre objectif de 200
millions par an d’ici 2020. Toutes mes rencontres à travers le monde
convergeront autour de cet objectif.
Bien à vous. J’espère vous rencontrer lors de
Naresh Aggarwal
mes voyages.

International President
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GAT: Vitamines
voor de clubs
U weet het nog: we hebben een
strategisch plan en willen straks
wereldwijd 200 miljoen mensen
bereiken met onze sociale actie. Dat is
3 keer meer dan nu. Makkelijk gezegd
maar hoe kunnen onze Belgische clubs meewerken aan de
realisatie van deze grootse ambitie? En worden de clubs er ook
beter van?
Actie is het sleutelwoord.
Weg uit de comfortzone.
Handen uit de mouwen en
we beginnen eraan. Door
zich sterk in te zetten in onze
gemeenschap dragen clubs
bij aan de realisatie van het
strategisch doel. Maar hiervoor
moeten ze fit en monter zijn en
hier scheelt er soms wat. Om
de minder fitte clubs op weg
te helpen en om de sterke clubs een extra motivatie te geven,
is recent een Global Action Team (GAT) uitgebouwd. GAT
komt in de clubs, in de districten en in de ganse wereldwijde
organisatie. GAT omvat zowel het Membership (GMT), het
Leadership (GLT) als het nieuwe Serviceteam (GST).
Het is een bottom up organisatie met de clubs in het
centrum van de actie. Een organisatie die erop gericht is om
efficiënte ondersteuning te bieden op vlak van lidmaatschap,
sterk leiderschap en doelgerichte service.
Om actief te kunnen zijn op sociaal vlak moeten de clubs
voldoende gemotiveerde en actieve leden hebben. Maar evenzeer
inspirerende leiders die de sociale inzet kunnen organiseren.
Daarom is membership zo belangrijk. Daarom is vorming zo
belangrijk. Het is deze ondersteuning die clubs van GAT mogen
verwachten.
De inzet zal lonen. Als clubs succesvol zijn met hun sociale
actie dan krijgen ze ook meer gepassioneerde vrijwilligers en
komen er dynamische leiders. Samen in de weer voor meer én
vernieuwende service. Zo draagt elk zijn steentje bij aan de
realisatie van ons strategisch plan en worden de clubs er beter
van.
Actie! Alleen fitte clubs kunnen dat. Het Global Action
Team zorgt voor de nodige vitamines!

GAT: Des vitamines
pour les clubs
Vous savez que nous avons établi un plan stratégique afin d’avoir
un impact sur plus de 200 millions de personnes par le service. Le
triple de notre impact actuel. Facile à dire, mais comment nos clubs
belges peuvent-ils atteindre un objectif d’une telle ampleur? Et estce qu’ils s’en porteront mieux?
‘Action’ est le maître-mot. Sortons de notre zone de confort.
Retroussons nos manches et agissons. En s’engageant pleinement
dans nos communautés, les clubs contribuent à la réalisation de
l’objectif stratégique. Mais pour cela, ils doivent rayonner et ce n’est
pas toujours le cas. C’est en vue de guider les clubs plus faibles et de
soutenir la motivation des autres clubs, que l’équipe Global Action
Team (GAT) a été mise en place. Une équipe GAT est présente dans
les clubs, dans les districts mais aussi dans l’organisation mondiale.
La structure GAT réunit aussi bien le Membership /l’Affiliation
(GMT), le Leadership (GLT) que le Service (GST).
Il s’agit d’une approche de bas en haut qui place le club au centre
de l’action. Une organisation qui met l’accent sur un soutien efficace
de l’Effectif, sur un Leadership fort et un Service ciblé.
Afin d’être actifs sur le plan des activités sociales, les clubs doivent
avoir suffisamment de membres motivés et actifs. Sans oublier des
responsables déterminés qui organisent ces actions de service. C’est
la raison pour laquelle l’Effectif
et conjointement la Formation
sont si importants. L’équipe GAT
apporte ce soutien aux clubs.
Un engagement récompensé.
Dans la mesure où les clubs
rencontrent le succès avec leurs
actions sociales, des personnes
motivées par le bénévolat et des
leaders dynamiques viendront se
joindre à nous. Plus nombreux,
nous pourrons ainsi augmenter
l’impact du service. Nous avons, tous, un rôle à jouer dans la
réalisation de notre plan stratégique et les clubs s’en porteront
d’autant mieux.
Action! Seuls les clubs en forme peuvent le faire. Et comptez sur
l’équipe ‘Global Action Team’ pour fournir les vitamines nécessaires!

Harry Buelens
Président du Conseil MD112

Harry Buelens
Council Chairperson MD112
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LIONS CLUBS INTERNATIONAL
PRESIDENT DR. NARESH AGGARWAL
2017-2018 BELEIDSPLAN*

“

Ik ben opgegroeid in Batala, een stad in
Punjab - een provincie in het noordwesten van India. Zoals vele jonge kinderen
droomde ik ervan om de wereld te veroveren. Echter, de manier waarop was
belangrijker voor mij. Ik wilde zo min
mogelijk beperkingen opleggen.
Ik droomde er niet alleen van om Batala
te veranderen, maar de hele wereld. In 1974, toen ik
voor het eerst in aanraking kwam met Lions, wist ik
dat ik met een organisatie te maken had, die me zou
kunnen helpen om mijn jeugddroom te realiseren.
Wij Lions zijn één met de volkeren van de wereld. In
het Sanskriet heet het ‘Vasudhaiva Kutumbaka” of “De
wereld is mijn familie”.
De sleutel om van de wereld één familie, of één huis te
maken, ligt bij ons - de 1,4 miljoen Lions die zich inzetten voor de mensen in nood. Als elke Lion minstens

10 personen per maand helpt, zullen we
ons doel om 200 miljoen mensen per
jaar te bereiken, een verdriedubbeling
van ons huidig niveau, gemakkelijk
behalen.
Anderen helpen, bepaalt wie we zijn.
Het is onze enige reden van bestaan als
wereldwijde organisatie. Ons motto is
voor anderen gemakkelijk te begrijpen. - ‘We dienen’.
Bij de voorbereiding van mijn jaar als uw Internationaal President bleven die woorden nazinderen. Dat is
waarom ik fier ben om “We Serve” als mijn thema te
hebben. Ons motto is tijdloos. Het is vandaag net zo
relevant als in 1917, en het zal een bron van inspiratie
zijn voor de volgende eeuw van dienstverlening.
Op de Internationale Conventie van 2015 in Honolulu, zei ik, “Niets is krachtiger dan een idee waarvoor de
tijd rijp is”. Die tijd - de nieuwe eeuw - is aangebroken.

* Vu la longueur de l’article, le texte en français du plan d’action du Président Aggarwal paraîtra dans le numéro
suivant du Lion. Il peut déjà être consulté sur lions.org en plusieures langues officielles dont le français.

De kracht van actie

ZOALS EEN MACHTIGE RIVIER
Veel steden groeien en bloeien langs de oevers van een
rivier. In India aanbidden wij onze langste rivier - de Ganga
of Ganges. Wij noemen het “Ganga Maa,” wat “Moeder
Ganges “ betekent, net als de Amerikanen de term “Moeder
natuur” gebruiken.
Waarom is de Ganges onze moeder of het voorwerp
van aanbidding? Omdat ze leven schenkt. Ze voedt de
bodem. De oogst voedt mens en dier. Ze stimuleert handel
en transport. Ze vernieuwt zichzelf en het landschap
voortdurend. In India genieten honderden miljoenen
mensen van de voordelen van de Ganges.
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Een Lions club is erg vergelijkbaar. In de afgelopen
100 jaar heeft “Onze rivier” zijtakken gevormd in
47.000 gemeenschappen (clubs). Nu moeten we
voortdurend onze clubs vernieuwen met nieuwe
ideeën en projecten en onze rivier laten
meanderen door elke gemeenschap in
de wereld.

”

DE KRACHT VAN ACTIE
We zijn bijna overal ter wereld aanwezig. Om onze
aanwezigheid in daadkracht om te zetten, moeten we de
kracht van actie in elk lid aanwakkeren.
De sleutel tot actie is om ieder lid sociaal en professioneel
te betrekken. Het is alleen wanneer we eerst onze leden
dienen, dat we de gemeenschap kunnen dienen. Een
Lions leider heeft twee handen - één om de gemeenschap
te dienen en een om de Lions leden te dienen. Laten we
projecten kiezen die de waarde van elke uitgave, de inzet
van elk lid en van elk uur maximaliseert. Zodat we zoveel
dringende behoeften kunnen beantwoorden als mogelijk.
MEER LEDEN BETEKENEN MEER SERVICE
Een Lions club brengt mensen samen. Wanneer mensen
samenkomen zijn er veel goede dingen mogelijk. Er
worden vrienden gemaakt, leiders worden gekozen,
plannen worden gesmeed en gemeenschappen worden
er beter van. Maar alles komt neer op één ding - service.
Onze enig doel is en is altijd geweest om hulp te bieden aan
degenen die in nood zijn. Tussen 1917 en 1987 stegen we
naar 1,4 miljoen leden. Dat komt overeen met 54 nieuwe
leden per dag - een fenomenaal groeipercentage en een
bewijs van de kracht van het Lionisme. We hebben in de
afgelopen 30 jaar onze groei voortgezet, zij het langzamer
en we hebben ons verspreid naar nieuwe landen. Maar er
kan meer gedaan worden.

NIEUWE LEDEN: VROUWEN EN JEUGD
De helft van de wereldbevolking zijn vrouwen en meer
dan de helft van de wereld is jonger dan 30 jaar. Toch
zijn de meeste van onze leden mannen ouder dan 30 jaar.
Deze kloof verkleinen is de sleutel tot de groei van onze
vereniging, waardoor we meer mensen in nood kunnen
helpen.
Hoewel vrouwen het snelst groeiende segment van
onze ledengroei uitmaakt, hebben we slechts 27 procent
vrouwelijke leden, ondanks het feit dat we de deuren
voor vrouwen meer dan 30 jaar geleden openden. Ook
hebben we te weinig jonge leden en niet genoeg leden in
continenten met een rijke geschiedenis zoals Afrika, ZuidAmerika en Europa. We moeten oplossingen vinden voor
elk van deze uitdagingen. We moeten kansen bieden aan
vrouwen om leiding te geven en zorgen voor projecten die
voldoen aan hun prioriteiten en verwachtingen. We moeten
jongeren bereiken door te begrijpen wat hen motiveert om
te helpen en hun laten weten dat we ze kunnen helpen om
een betere wereld te maken.
MET ELKE NIEUWE LID HELPEN WE 70 EXTRA
PERSONEN
Om ons doel te bereiken jaarlijks 200 miljoen te helpen
tegen 2021, is het noodzakelijk dat we nieuwe leden blijven
werven.
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MEER LEDEN = MEER SERVICE
Gedurende onze eerste honderd jaar groeide ons ledenaantal aan
tot het huidige niveau van 1.4 miljoen. Ik heb heel veel respect voor
de vele leiders die zo hard gewerkt hebben om onze boodschap te
verspreiden van één club in Chicago tot meer dan 47.000 clubs in
meer dan 200 landen en geograﬁsche gebieden.

Wat kunnen 1.4 miljoen Lions doen?
Als ieder van ons $10 extra per maand aan onze projecten schenkt,
komen we uit op $170 miljoen meer per jaar. Als ieder van ons 1
uur per week meer tijd besteed aan projecten dan winnen we 73
miljoen uur dienstbaarheid per jaar.

Wat nodig is, is een mentaliteitswijziging.
Iedere dag worden nieuwe technologieën in geneeskunde, ﬁnanciën en andere terreinen ontwikkeld die ons leven makkelijker
maken. Toch lijden 795 miljoen mensen ( 11% van de wereldbevolking) nog altijd honger.
Het kost $160 per jaar om iemand in een ontwikkelingsland eten
te geven. Deze som (795 miljoen mensen x $160) kan ingezameld
worden als de eerste 1 miljard mensen in de wereld dagelijks
$0.35 schenken. Dat is de kracht van “Wij”.

De grootste problemen in de wereld oplossen ligt binnen
handbereik als mensen zich inzetten voor het algemeen
welzijn.
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Mijn focus dit jaar is het omarmen van ons
motto “ We Serve”.
Dit is een krachtig motto. “ Wij” staat symbool voor de kracht van
1.4 miljoen leden en “Dienen” verwoordt onze duidelijke en resolute actie om elke dollar die we uitgeven om te zetten in dienstverlening voor de meest dringende noden ter wereld.

De Kracht van Wij
De “Kracht van Wij” onderstreept dat mijn kracht van jou komt en
jouw kracht van mij komt.
Ik kan geen wagen optillen, maar samen kunnen we dat wel. Een
persoon kan geen dorp opleiden, maar een groep mensen die dezelfde ideeën delen kan dat wel. Hoe talrijker we zijn, hoe kleiner
de wereldproblemen lijken.

Als we allemaal samenwerken, wordt het onmogelijke mogelijk.

“We Serve” belicht ook onze grootste kwaliteit
– verbondenheid.
We zijn allen verbonden met elkaar als Lions en met de gemeenschappen die we helpen. In een ketting is elke schakel verbonden
tot een onbreekbaar geheel. Als onze ketting 1.4 miljoen sterke
schakels telt, kunnen we heel veel bereiken.

LIONS CLUBS INTERNATIONAL
PRESIDENT DR. NARESH AGGARWAL
2017-2018
WE SERVE.

De Toekomst Is Nu
Aan het begin van onze tweede eeuw van humanitaire
hulpverlening evalueren we hoe we aan de alsmaar veranderende
noden kunnen voldoen. Het is een spannende tijd om een Lion te
zijn.
Onze nieuwe strategie - LCI Forward - werd als leidraad
geschreven voor Lions, om onze toekomstvisie te plannen,
uit te voeren en te realiseren en te voldoen aan de groeiende
behoeften in de wereld. Deze nieuwe strategie zal onze manier van
dienstverlening verbeteren, de publieke opinie veranderen en onze
zichtbaarheid verhogen, onze club, district en organisatorische
kwaliteiten verbeteren en ons lidmaatschap aangenamer maken,
terwijl nieuwe markten worden bereikt.
Nieuwe producten, zoals de nieuwe mobiele app van Lions, bieden
onze leden de mogelijkheid om, meer dan ooit, met elkaar te
communiceren, ideeën van dienstverlening uit te wisselen, foto’s,
video’s en informatie te delen, verenigt Lions, ongeacht waar deze
zich ook mogen bevinden.
We moeten de wereld bewust maken van hoe groot de
wereldproblemen wel zijn en hoe relatief simpel we ze kunnen
oplossen, als iedereen samenwerkt.
Ik voel me trots en bevoorrecht om jullie leider te mogen zijn op
dit historische moment, nu we aan de vooravond van onze tweede
eeuw van wereldwijde humanitaire dienstverlening staan.
Op 7 juni 1917, in het LaSalle Hotel in Chicago, kondigde
zakenman Melvin Jones een ambitieus plan aan - een
vereniging met als hoofddoel om de anderen te helpen. Hij werd
geconfronteerd met veel sceptici. Er waren mensen die dachten
dat het niet haalbaar was. Maar vandaag is het een realiteit.
Vandaag volgen 1,4 miljoen mensen het pad van dienstbaarheid
voor anderen.

Er bestaat geen grotere beloning in het leven dan een droom
waar te maken. Om wonderen te laten gebeuren. Kies de meest
onwaarschijnlijke droom en doe er alles aan om hem in vervulling
te laten gaan. Kies een droom die elk kostbaar moment in je leven
waard maakt om te leven. Uw internationale president worden is
een droom die nu uitkomt voor mij. Maar dat is slechts een deel
van mijn droom. De rest van mijn droom is iets wat wij als Lions
samen delen - een droom dat elk kind in de wereld wordt geboren
in een gelukkige, zorgzame familie, en elke gelegenheid krijgt om
open te bloeien. Laat ons, zoals Gandhi zei, opgaan in deze droom,
want dat is waar we onszelf zullen terugvinden.
Met onze nieuwe aanpak van dienstbaarheid en het toevoegen van
diabetes als één van onze nieuwe hoekstenen, een aanpassing
van onze programma’s, een nieuwe marketing strategie, een
globale LCI Forward strategie en met een nieuwe eeuw voor
de boeg, is de toekomst van ons, en de toekomst is nu.
Ik heb er altijd in geloofd dat het belangrijk is om de wereld
beter te maken en een betere plek voor onze kinderen en hun
kinderen te maken. Die ﬁlosoﬁe heeft mij goed geholpen - als
clubvoorzitter, districtsgouverneur, internationale directeur en
internationale Vicepresident. Met uw hulp zal het mij als uw
internationale president blijven inspireren. En samen zullen we
onze dienstverlening uitbreiden.
De tijd om actie te ondernemen is aangebroken. We kunnen helpen
en we zullen helpen. Ieder van jullie kan een blijvende indruk
maken. Rijk me je hand vandaag en verbindt je ertoe om samen
jaarlijks 200 miljoen mensen te helpen in deze nieuwe eeuw van
dienstverlening.
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LCIF

Impact van de Foundation

Dankzij jullie, Lions, bereiken LCIF’s Grants
in totaal $ 1 miljard.
Mariam, een jonge vrouw in
Tsjaad, was niet zeker dat ze haar
baby goed kon verzorgen. Ze was
zwanger en lijdt aan trichiasis,
een gevaarlijke oogziekte. Echter,
dankzij de Lions Clubs International Foundation (LCIF), werd haar
oogprobleem kort na de bevalling
gecorrigeerd. Zij is een van de miljoenen die hulp kregen in de eerste halve eeuw van het bestaan
van LCIF.
Dit jaar is een historische mijlpaal
voor Lions en LCIF. In januari keurde
de raad van bestuur van LCIF subsidies
goed die het LCIF over het totaal van
1 miljard dollar brachten. Sinds de oprichting in 1968 heeft LCIF meer dan
13.000 subsidies toegekend. Miljoenen
mensen over de hele wereld kregen weer
hoop en werden geholpen in tijden van
nood.
LCIF herstelt het zicht van ouders
die hun kinderen niet konden zien.
Gemeenschappen verwoest door aardbevingen en bosbranden werden heropgebouwd. Hongerige kinderen kregen
voedsel en de jeugd kreeg de kans om
gezonde, productieve volwassenen te
worden. Met de steun van LCIF bouwde
Lions waterputten en latrines die de verspreiding van ziektes helpen voorkomen.
Mensen die ooit van de wereld waren afgesloten vanwege een handicap, die geen
onderwijs genoten en in eenzaamheid
leefden, gaan nu naar school en dragen
bij aan hun gemeenschap. Deze $ 1 miljard toont de wereld dat Lions bezorgd
zijn en LCIF helpt.
De eerste LCIF tussenkomst ooit
werd uitgekeerd aan mensen van Rapid
City, South Dakota, na een catastrofale
overstroming. Dit was in 1972. Door
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omstandigheden die volgens de National Weather Service maar een keer om
de 100 jaar voorkomen, raasde een storm
over de Black Hills met heel veel regen.
Meer dan 200 mensen kwamen om door
de overstromingen, en meer dan 5.000
mensen werden dakloos. LCIF schonk
USD 5.000 voor de heropbouw. Lions
waren bij de eersten ter plaatse om hulp
te bieden en begonnen zo met een traditie die tot op vandaag wordt voortgezet.
Sindsdien heeft LCIF fondsen verstrekt aan projecten over de hele wereld.
Gemeenschappen worden ondersteund
zowel over de hele wereld als vlakbij. De
vier belangrijke gebieden waarop LCIF
zich focust, het zicht, de jeugd, rampen
en humanitaire noden hebben ervoor
gezorgd dat de hulp naar de meest kritische behoeften gaat.
Lions en LCIF hebben grote dingen
bereikt door samen te werken, maar er
moet nog zoveel gedaan worden. Nu
Lions en LCIF een nieuwe eeuw van
dienstbaarheid starten, zullen we onze
inspanningen richten in het nieuwe
wereldwijde kader van onze dienstverlening: diabetes, het milieu, honger, kinderkanker en het zicht. Aangezien onze
wereld blijft veranderen, moeten we mee
veranderen om nieuwe noden aan te
pakken en onze gemeenschappen en toekomstige generaties het beste te dienen.
Lions worden betrokken door LCIF te
ondersteunen. Of u nu een donatie doet
of een serviceproject steunt, u kunt zowel lokaal als globaal een verschil maken.
Praat met de LCIF-coördinator van uw
club voor informatie over hoe u LCIF
kan ondersteunen.
Met de voortdurende steun van Lions kan LCIF een positieve impact hebben op zij die het nodig hebben.

“Toen ik vernam dat er [trichiasis]
was ik zwanger,” vertelt Miriam, ee
de bevalling, besloot ik om de op
bracht mij naar het gezondheidsc
zie ik niet meer af aan de ogen en

« Lorsqu’on m’a dit qu’une campag
être organisée, j’étais enceinte, ex
tchadienne. Deux jours après l’acc
opérer et mon mari m’a amenée
Mon œil ne me fait plus souffrir et j

[

LCIF

L’impact
Impact van
dede
la Foundation
Foundation

Grâce aux Lions, les dons à la LCIF
atteignent le milliard de dollars

operaties georganiseerd werden,
en jonge Tsjaads. “Twee dagen na
peratie te ondergaan en mijn man
centrum zittende op onze ezel. Nu
kan ik de baby verzorgen.”

gne d’opération [du trichiasis] allait
xplique Mariam, une jeune femme
ouchement, j’ai décidé de me faire
au centre sanitaire sur notre âne.
je peux m’occuper de mon bébé. »

Enceinte et souffrant d’un trichiasis, une dangereuse affection oculaire, Mariam, jeune tchadienne, n’était pas sûre de pouvoir
s’occuper de son bébé correctement. Cependant, grâce à la Fondation Lions Clubs International
(LCIF), son problème a été traité
juste après la naissance de son
enfant. L’histoire de Mariam n’est
qu’un exemple parmi des millions
de ce qu’a accompli la LCIF pendant ses cinquante premières années d’existence.

en 1972. À cause de conditions qui ne
surviennent qu’une fois tous les 100 ans,
selon le National Weather Service (service météorologique des ÉtatsUnis), une
tempête s’est abattue sur les Black Hills
et a généré des quantités effroyables de
pluie. Plus de 200 personnes ont péri dans
les inondations et plus de 5 000 ont perdu leur maison. La LCIF a offert 5 000
dollars à la communauté pour l’aider à se
reconstruire. Les Lions étaient parmi les
premiers sur place pour porter assistance
à la population sinistrée, une contribution
qui continue encore aujourd’hui.

Cette année est à marquer d’une pierre
blanche pour les Lions et la LCIF. En janvier, le Conseil d’administration de la
LCIF a fait passer à la Fondation la barre
du milliard de dollars de dons. Depuis sa
création en 1968, la LCIF a accordé plus
de 13 000 dons. Elle a apporté espoir et
réconfort à des millions de personnes à travers le monde quand ils en avaient le plus
besoin.

Depuis, la Fondation a financé des
projets partout dans le monde. Elle aide
des communautés, qu’elles soient au bout
du monde ou au coin de la rue. La LCIF
a concentré ses efforts sur quatre points
majeurs : la vue, la jeunesse, l’état de catastrophe et l’aide humanitaire. Ainsi, elle
s’assure qu’une aide est apportée aux zones
qui en ont le plus besoin.

La Fondation a rendu la vue à des parents qui ne pouvaient pas voir leurs enfants. Elle a reconstruit des communautés
dévastées par des tremblements de terre
et des incendies. Elle a nourri des enfants
affamés et a permis à des jeunes de devenir des adultes en bonne santé et productifs. Avec le soutien de la LCIF, les Lions
ont construit des puits et des latrines qui
aident à freiner la propagation des maladies rendant aveugles. Des gens autrefois
cachés aux yeux du monde à cause d’un
handicap, auxquels on refusait éducation
et amitié, peuvent maintenant aller à
l’école et faire partie d’une communauté.
Ce milliard de dollars montre au monde
que les Lions se sentent impliqués et que la
LCIF agit.
Le premier don accordé par la LCIF
avait été versé à la communauté de Rapid City, dans le Dakota du Sud, après
une inondation catastrophique. C’était

Les Lions et la Fondation ont accompli
de grandes choses en travaillant ensemble,
mais il reste encore beaucoup à faire. Tandis que les Lions et la LCIF entament un
nouveau siècle de service, nous concentrerons nos efforts dans le nouveau cadre
d’intervention au niveau mondial : le
diabète, l’environnement, la lutte contre
la faim, les cancers pédiatriques et la vue.
Le monde continue de changer et nous
devons changer avec lui pour répondre à
de nouveaux problèmes et mieux servir
les populations et les générations futures.
Les Lions peuvent s’impliquer en supportant la Fondation. Que ce soit en faisant
un don ou en rejoignant un projet, vous
pouvez faire la différence au niveau local
et mondial. Parlez-en au coordinateur de
votre club.
Avec le soutien permanent des Lions,
la LCIF peut apporter un changement positif à ceux qui en ont besoin.
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NATIONALE COMMISSIES - WERKGROEPEN - MEDICO - MULTIPLE DISTRICT
NATIONALE COMMISSIES - COMMISSIONS NATIONALES
Coördinatie Communicatie-Coordination Communication & PR

Lion

Voorzitter - Président

DANIELS

Marcel

LC Kortenberg Hertog Jan

Voorzitter - Président

WILLEMS

Stefaan

LC Mechelen Dodoens

Leden - Membres

VANWIJNSBERGHE

Caroline

LC Oostende BO4

HOPFF-AERTS

Arlette

LC Antwerpen Elsdonk

VANDER ELST

Henriette

LC Halle-Arenberg

OLBRECHTS

Patrick-Yves

LC Liège Sart Tilman

VAN DEN BOGAERT

Nicolas

LC Sint Joris Winge

Techn. Verantw. - Resp. Techn.
Website - Site Web

Leden - Membres

Public Relations

Social Media

LC Brugge
LC Zuiderkempen Heist Westerlo

DEMEESTERE

Philippe

LC Brussels Country

PIRE

Yves

LC Charleroi

Voorzitter - Président

DANIELS

Marcel

LC Kortenberg Hertog Jan

VANWIJNSBERGHE

Caroline

LC Oostende BO4

DE KEGEL

Marc

LC Aarschot

ALLAER

Marc

LC Argenteuil

FRERE

Daniel

LC Liège Val Mosan

Voorzitter - Président

European Musical Competition

Leo

Peace Poster Contest

Quest

2017

octobre

LEONARD

Rudi

LC Brussel Graaf Van Vlaenderen
LC Haute Hesbaye

Gaëtan
Jos

LC Mechelen

Leden - Membres

VAN EYCK

Jan

LC Tielt

DE MAEYER

Jan

LC Mechelen

JANSSENS

Robert

LC Bruxelles Cinquantenaire

DUPUIS

Brigitte

LC Charleroi Vauban

DETHIER

Muriel

LC Charleroi Vauban

DE ROY

Kristof

LC Ninove

DEBOIS a.i.

Luc

LC Antwerpen Marnix Zuid

VAN BEVER

Dan

LC Bruxelles Sablon

DETHIER

Muriel

LC Charleroi Vauban

Voorzitter - Président

VAASEN

Raf

LC Antwerpen Moerland

Leden - Membres

AMEZ

Luc

LC Zwevegem

BOUCKAERT

Henri

LC Wetteren Rozenstreek

HEENS

Sabine

LC Mol Atomiq

DIERCKX

Guido

LC Antwerpen Amberes

VYNCKE

Guido

LC Zaventem National Airport Erasmus

DE NORMAN

Michel

LC Brussels Cooperation

TRAUWAERT

Jean Yves

LC Frasnes-les-Anvaing

BROERS

Joseph

LC Vise Meuse

Voorzitter - Président

INGRILLINI

Marino

LC Maasland

Leden - Membres

SOETAERT

Guy

LC De Haan Permekeland

VAN DEN BROECK

Mia

LC Leuven Fiere Margriet

VAN CAILLIE

Françoise

LC Brussels Bruocsella

JAUMOTTE

Marianne

LC Soignies-Salmonsart

VYNCKE

Guido

LC Zaventem National Airport Erasmus

Leden - Membres

Voyages - Reizen

LC Waregem Ascot
LC Leo Club Boom

ROOSEMONT

Voorzitter - Président

Statuts - Statuten

Emily
Vincent

CLAEYS

Voorzitter - Président

Nationaal Werk - Œuvre Nationale

MARTENS
VERBIST

Voorzitter - Président

Leden - Membres
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MEERTENS
SPRENGERS

BARTHOLOMEUS

Peter

LC Brugge Maritime

KEMPS

Johan

LC Mechelen Dodoens

CAUSSIN

Christiane

LC Bruxelles Aurore

BOUSMANNE

Marcel

LC Franchimont Terre de Liberté

Voorzitter - Président

LANTSOGHT

Jo

LC Oostkamp

Raadgever - Conseiller

GERONDAL

Philippe

LC Gembloux

Leden - Membres

DE TROCH

Carlos

LC Aalst

DE RAEYMAEKER

Guido

LC Leuven Erasmus

DEMOULIN

Benoît

LC Bruxelles Saint Hubert
LC Marche-en-Famenne

GEORGES

Stéphan

Voorzitter - Président

HEBRANT

Jean François

LC Bruxelles Royal

Leden - Membres

DE MOOR

Jacques

LC Ninove

DE PAUW

Jimmy

LC Keerbergen Drie Dennen

DE NORMAN

Michel

LC Brussels Cooperation

ROSSIGNOL

Philippe

LC Estinnes Quevy Voie Romaine

112 BELGIUM - COMMISSIONS NATIONALES - GROUPES DE TRAVAIL - MEDICO
Young Ambassadors Award

Voorzitter - Président
Leden - Membres

Youth Camps & Exchange

Taaluitwisseling - Echanges Linguistiques

Special Olympics

DE MOOR

Pascal

LC De Pinte Millennium

DE MOOR

Pascal

LC De Pinte Millennium

SMEERS

Marleen

LC St. Truiden Sarchinium

KUYPERS

Marie Thérèse

LC Rixensart Family

PAGANO

Edith

LC Liège Principauté

Voorzitter - Président

LAUWERS

Frank

LC Bruxelles Royal

Leden - Membres

SEYNAEVE

Patrick

LC Kortrijk Leie
LC Heist Juweel der Netevallei

CLERENS

Marie-Gabriëlle

VANDERMEULEN

Jean-François

LC Hannut

LOIX

Georges

LC Hannut

Voorzitter - Président

D'HUYVETTER

Joseph

LC Châtelet

Leden - Membres

BAISIER

Marc

LC Geraardsbergen

MORRHAYE

Maggy

LC St. Truiden Sarchinium

VICENTE RUBIO

Maria

LC Woluwe Constellations
LC Châtelet

D'HUYVETTER

Joseph

Voorzitter - Président

NAUWELAERTS

Paul

LC Lier Twee neten

Leden - Membres

STEENHAUT

Luc

LC Ghent Seaport

GESTELS

Willy

LC Antwerpen Voorkempen

DIERYCK

Gaëtane

LC Bruxelles Aurore

DENTAMARO

Pino-Philippe

LC La Louvière Hainaut Centre

WERKGROEPEN - GROUPES DE TRAVAIL

Global Action Team MD112

Global Leadership Team

Global Membership Team

Coordinator

BUELENS

Harry

LC De Haan Permekeland

Membership

BOETS

Pierre

LC Sint Joris Winge

Leadership

BORGNET

Francis

LC Charleroi Porte de France

Service

ANGOT

Hugues

LC Genval Six-Vallées

LCIF

WILLEMS

Stefaan

LC Mechelen Dodoens

Voorzitter-Président

BORGNET

Francis

LC Charleroi Porte de France

Leden-Membres

VERVINCKT

Patrik

LC Dendermonde

SAMSON

Robert

LCTurnhout

DEVELER

Christian

LC Jette Saint Pierre

DOCLOT

Jean Pierre

LC Tournai Childeric

BOETS

Pierre

LC Sint Joris Winge

Voorzitter-Président
Leden-Membres

Global Service Team

LCIF Team

Centennial

MATHIEU

Gregor

LC De Pinte Millennium

HEYLEN

Koen

LC Mol Geel

WILLEMS

Jean Marie

LC Bruxelles Saint Hubert

MOUTON

Jean Pierre

LC Gembloux

Voorzitter-Président

ANGOT

Hugues

LC Genval Six-Vallées

Leden-Membres

GOETHALS

André

LC Kortrijk

DECOENE

Marc

LC Grimbergen Noordrand

ANGOT

Hugues

LC Genval Six-Vallées

SAINTES

Didier

LC Châtelet

MD Coordinator

WILLEMS

Stefaan

LC Mechelen Dodoens

Leden - Membres

DE PAEPE

Roland

LC Gent Scaldis

BOETS

Pierre

LC Sint Joris Winge

HENSCHEL

Patrick

LC Bruxelles Sablon
LC Enghien Soignies

HUWAERT

Remy

Voorzitter-Président

GERONDAL

Philippe

LC Gembloux

Deputy MD Coordinator

WILLEMS

Stefaan

LC Mechelen Dodoens

Leden - Membres

VAN OOSTERWYCK

Werner

LC Oostende

DE PAUW-D'HAEYER

Chris

LC Mechelen Leliendael

HALLOY

Philippe

LC Wavre

BLOEMENDAL-KRAMARZ

Corinne

LC Liège Principauté

LC Ninove

MEDICO

Medico

Voorzitter - Président

DE MOOR

Jacques

Leden - Membres

DE MOOR

Jacques

LC Ninove

VAN DILLE

Elien

LC Ronse-Renaix

TACK

Carl

LC Mechelen

MACHON

Paul

LC Maasland

ANGILLIS

Victor

LC Vilvoorde-Vilvorde

ISRAEL

Benoît

LC Bruxelles Cambre - Toison d'Or

GEORGES

Stéphan

LC Barrière de Champlon

FONDU

Jacques

LC La
Louvière Hainaut
Centreoctobre
oktober
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Lions Clubs International - Forward

Bij het begin van de tweede eeuw dienstbetoon van
Lions werd een nieuwe strategie voorgesteld: LCI
Forward. Met behulp van deze vier slides proberen we
dit eenvoudig voor te stellen.
Het Global Action Team -GAT ( Global Leadership
Team - GLT, Global Membership Team - GMT en het
Global Service Team - GST) zullen hier uitgebreid op
terugkomen in de komende maanden en jaren.

En ce début du deuxième siècle de service des Lions,
une nouvelle stratégie vient d’être présentée : LCI
Forward. Par ces quatre slides nous essayons de
l’illustrer d’une façon simplifiée.
La Structure Mondiale d’Action -SMA (Equipe Mondiale
du Leadership -EML, Equipe Mondiale de l’Effectif EME et Equipe Mondiale de Service GST) y reviendra
plus longuement dans les mois et années à venir.
PCC Stefaan Willems
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ALGEMENE VERGADERINGEN VAN
DE VZW’S MULTIPLE DISTRICT 112
BELGIUM
ZATERDAG 9 DECEMBER 2017
CROWNE PLAZA BRUSSELS AIRPORT

ASSEMBLEES GENERALES DES ASBL
MULTIPLE DISTRICT 112 BELGIUM
SAMEDI 9 DECEMBRE 2017
CROWNE PLAZA BRUSSELS AIRPORT
PROGRAMME ET ORDRE DU JOUR*

PROGRAMMA EN AGENDA*
08.30 Onthaal, inschrijvingen, ontbijt
10.15 Sluiting van het validatiebureau

08.30
08
.30
30 Accueil,
Acccueill, inscriptions,
Ac
insscr
c ip
ipti
tion
ons,
s, petit
pet
etit
it déjeuner
10
0.115 Fermeture
Ferm
Fe
r et
etu
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ure
bur
urea
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10.15

Algemene vergadering
VZW Bijvereniging

Assemblée
Asse
As
se
emblé
ée Générale
Géné
Gé
néra
né
éra
rale
le
e de
de
l’ASBL
l’l’AS
’AS
ASBL
BL
L Association
Assoc
ssoc
ss
ocia
iati
tion
on Auxiliaire
Aux
uxililia
air
ire
e

10.30 Agenda Algemene Vergadering VZW Bijvereniging
• Goedkeuring van het PV van de AV van 10 juni 2017 te
Edingen
Stemming met handopheffing
• Voorstelling van de balans en resultatenrekening
werkingsjaar 2016-2017 afgesloten op 30-06-17
• Verslag van de interne en externe controleurs
• Kwijting aan de bestuurders en controleurs
Geheime stemming
• Benoeming van de interne controleurs
Stemming met handopheffing

10.30
Auxiliaire
ASBL
100.330 Ordre
Ordr
Ordr
Or
dre du
du jou
jjour
ourr ddee l’AG
l’A
AG Association
Asso
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ciat
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A
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L
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g ie
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n
• Approbation
PV
juin
Enghien
Vote
V te à main
Vo
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aiin le
llevée
evé
vée
ée
• Présentation
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Agenda Algemene Vergadering VZW Humanitair
Fonds
Goedkeuring van het PV van de AV van 10 juni 2017 te
Edingen
Stemming met handopheffing
Voorstelling van de balans en resultatenrekening
werkingsjaar 2016-2017 afgesloten op 30-06-17
Verslag van de interne en externe controleurs
Kwijting aan de bestuurders en controleurs
Geheime stemming
Benoeming van de interne controleurs
Stemming met handopheffing
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- PDG Pierre Boets
- PDG Francis Borgnet
- PDG Hugues Angot
- PCC Stefaan Willems
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• Rapport des contrôleurs internes
• Rapport du contrôleur externe
• Décharge aux administrateurs et contrôleurs
Vote secret
• Nomination des contrôleurs internes
Vote à main levée
11.40 GAT:
GMT
GLT
GST
LCIF

- CC Harry Buelens
- PDG Pierre Boets
- PDG Francis Borgnet
- PDG Hugues Angot
- PCC Stefaan Willems

Mededeling van de resultaten van de stemming

Communication des résultats de vote

12.30 Glas op de vriendschap

12.30 Verre de l’Amitié

(*) Onder voorbehoud van wijzigingen. Raadpleeg de website van
het MD 112 Belgium: www.lions.be of www.lionsinternational.be

(*) Sous réserve de modifications. Consultez le site du MD 112
Belgium : www.lions.be ou www.lionsinternational.be
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ICC kamp 2017 - Leuven
DOOR MARCEL DANIËLS

Eindelijk was het zover: op 23 juli 2017 begon in Leuven
het 23ste ICC zomerkamp voor jongeren met een visuele beperking. Jaren voorbereiding kregen eindelijk hun beslag. Gedurende 10 dagen hebben deze jongeren uit 15 verschillende Europese landen (er was zelfs een delegatie uit Japan!) zich nieuwe
vaardigheden eigen gemaakt op IT gebied, presentatietechnieken aangeleerd, hun sociale vaardigheden kunnen bijspijkeren,

Workshop

Dorien en Anthony

leren netwerken met andere jongeren en samen plezier maken
bij een hele reeks uiteenlopende avondactiviteiten.
Mede door de steun van Lions kon het kamp dit jaar – het
jaar van onze Centennial – doorgaan in België. Het unieke aan
deze editie was dat het voor een groot stuk mede door de jongeren zelf werd georganiseerd. Zoals één van de Internationale
bestuurders van ICC, Henk Snetselaer het zei : ‘Dit is een duidelijk bewijs van de waarde van ICC voor de deelnemers : niet alleen zelfredzaam zijn, maar zelf het heft in eigen handen nemen
om zo’n evenement mee te organiseren. Voor velen zal dit een
levenservaring zijn om met fierheid op terug te blikken.’.
De jongeren en hun begeleiders verbleven in jeugdherberg
Blauwput in Kessel-Lo (Leuven) en moesten van daar per bus
naar de workshops die doorgingen in de ESAT gebouwen van de
KUL in Heverlee. Ze moesten er eerst de weg leren memoriseren
door het doolhof van gangen naar de lokalen waar de workshops
plaatsvonden – onder meer aan de hand van braille-kaarten en
met de hulp van leuke gadgets zoals geluid makende kikkers, kabouters enz die signalen gaven aan trappen en naar de toiletten.
Ze slaagden erin op hun ‘Open deur dag’ , onder de hoofding ‘ICC’s Window to the World’ zowel het TV nieuws te halen op VRT, VTM, de lokale TV zender ROB én verschillende
nationale kranten. Ze kregen een video-boodschap van Europees Commissaris Marianne Thyssen, en erg gesmaakte toespraken van de vice-rector van de KUL, Katlijn Malfliet (‘we moeten
diversiteit in ons hart sluiten’) en van een lid van het Europees
Parlement, Helga Stevens – die gehoorgestoord is en door haar
persoonlijk verhaal de deelnemers een hart onder de riem stak
voor meer integratie van mensen met een beperking.
De workshops varieerden van het werken met aangepaste
computerprogramma’s, stemherkenning, presentatietechnieken,
opstellen van CV’s, hoe solliciteren, zelfverdedigingstechnie16
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ken, ‘personal appearance’, netwerken enz. Aan vrijetijdsactiviteiten ook geen gebrek: tandemfietsen, jiu sitsu, zwemmen, koken, jamsessies, wijnproeven, boogschieten of gewoon gezellig
samenzitten.
Op 27 juli bezocht de groep Brussel – met de trein is het
altijd een beetje reizen, ook al kwam hij wat laat toe… Het begon
met een bezoek aan het Europees Parlement en het bijhorend
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‘Parlementarium’. Daarna ging het in verschillende groepen naar
andere bezienswaardigheden in Brussel (onder meer het muziekinstrumenten-museum, de Grote Markt, het chocolade-museum enz…)
De deelnemers waren unaniem in hun lof voor de opzet,
de organisatie, de locaties en de begeleiding – waaronder verschillende Lions die hun beste beentje voorzetten als vrijwilliger.
Zei Hans Braes, lid van LC Kortenberg: “Bijna een volle week de

The smile says it all

kans krijgen om als vrijwilliger mee te mogen werken, helpen en
dienen en hierbij versteld staan van het kunnen, het positivisme en
enthousiasme van deze jonge mensen… Hun ongelofelijk hartelijke
reacties - en van organisatoren en collega-vrijwiligers… Een boost
en ook voor mij een ervaring voor het leven!’
Of de nationale coördinator, Geert Vanbets van LC St Joris
Winge: ‘het beste wat ik in meer dan 20 jaar Lions heb meege-

Een paar quotes van deelnemers:

maakt is in contact te komen met ICC en effectief mee te kunnen
werken aan het realiseren van dit project met mijn partner.’
We schrijven 1 augustus 2017… traantjes vloeien en groepsknuffels begeleiden de deelnemers aan het 23ste ICC kamp op
hun weg terug naar huis. De avond voordien werd hun tiendaags
kamp afgesloten met een gezellig diner en leuke optredens van
de deelnemers – en een afscheidsfuif die ’s ochtends voor kleine
oogjes zorgde…
De vele vrijwilligers bleven een beetje wezenloos achter bij
het opruimen van de zalen en het inpakken van het materiaal.
Maar wat een ervaring… Verschillende deelnemers waren achteraf aan het ‘tweeten’: ICC 2017 : the best camp ever!

Stevan (Zwitserland) ‘Ik kan nu veel beter werken met ‘soundmixers’ en nieuwe tracks maken voor mijn hobby als DJ’..
Katarina (Kroatië):Ik heb nog beperkt zicht’, maar het is fijn dat
ik mijn lotgenoten hier kan helpen’.
Kristijan (Servië): Ik heb geleerd dat netwerken ontzettend belangrijk is en dat grenzen dat niet zijn’
Mai-Li (België): Ik heb hier vrienden uit verschillende landen
leren kennen en het is voor mij belangrijk om onze ervaringen
over hoe we met onze handicap omgaan met elkaar te kunnen
delen’
Sara (Italië): ‘We spreken misschien een andere taal, maar we

Jam sessie

Groep in de grote vergaderzaal

Onze opdracht is nu om deze unieke aanpak verder uit te
dragen – niet alleen in ons land, maar ook elders waar Lions
kunnen helpen bij de verdere integratie van jongeren met een
visuele beperking.

hebben dezelfde droom: de wereld niet te ‘zien’ met onze ogen,
maar met onze ‘harten’

Basisidee van ICC
Het basisconcept van ICC is vrij eenvoudig en daarin ligt
ook de kracht. Het gebruik van computers en IT lag aan de basis

Bezoek aan Europees parlement

en was één van de beweegredenen. Zoals een rolstoel de fysische
mobiliteit verbetert van personen met een fysische beperking,
verbeteren computers de ‘literaire’ mobiliteit van jongeren met
een visuele beperking. Het opent voor hen de deur naar het ‘digitale universum’ zodat ze betere studie- en beroepsmogelijkheden
krijgen. Het hoeft dan ook geen betoog dat dank zij onder meer
ICC, de deelnemers superieure IT kennis opdoen en kunnen gebruiken in hun dagelijks leven.

ICC op het Europa Forum in Montreux
Als klap op de vuurpijl: op het Europa-Forum hebben de
ICC-ers een schitterende workshop gehouden. Naast een introductie over ICC als organisatie, hebben Clara, Anthony en Dorien laten zien wat ze allemaal kunnen doen met ICT en speciale

apps op hun iPhone. De toehoorders vielen van de ene verbazing
in de andere…
Het was bijwijlen vrij emotioneel en op het einde hebben
verschillende landen toegezegd dat ze ofwel één van de volgende
kampen mee wilden organiseren ofwel een andere activiteit met
lokale ICC-ers wilden opzetten. Nu nog zorgen dat we dit als
MD ook in België een breder draagvlak kunnen geven.
The future is bright!
oktober
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Medico Belgium
DOOR / PAR BRIGITTE FETTWEIS
en / et
PATRICK HENSCHEL

Medico Belgium France ontmoet zijn partner
Medico Lions Belgium
Op 26 en 27 juli laatstleden werd een tiental Lions
(districten B, C en D) op uitnodiging van MEDICO Belgium,
verwelkomd door MEDICO France. Deze ontmoeting verliep
in een aangename en vriendschappelijke sfeer.
Sinds het opstarten van de “Brillencampagne” werden
maar liefst 5.000.000 paar brillen, waarvan 300.000 uit België,
opgestuurd naar het centrale depot van MEDICO France in Le
Havre.
De inzameling was buiten alle verwachtingen.
Wat gebeurt er met deze brillen?
De brillen worden nauwkeurig gesorteerd volgens bepaalde
criteria (kwaliteit, verschil in sterkte tussen beide ogen, beperkt
astigmatisme, progressieve glazen worden verwijderd). Slechts
15 % van de brillen zijn herbruikbaar en worden naar het
centrale depot verzonden om gereinigd te worden, te ijken,
te identificeren en te klasseren volgens sterkte vooraleer ze
verzonden worden naar een door Medico (project / land)
erkende aanvrager.
Geen enkel montuur gaat verloren en de vraag
is nog steeds groot
De niet-herbruikbare brillen worden ontmanteld en de
materialen ervan worden verkocht in het kader van duurzame
ontwikkeling, de opbrengst ervan financiert de projecten
van Medico France. De verkoop van deze materialen is even
belangrijk als de brilinzameling zelf.
Vermeldenswaardig is dat zonnebrillen (zonder correctie)
zeer nuttig zijn voor de bescherming van de ogen in openlucht
zoutmijnen. Alle brillendoosjes worden weggegooid, met
uitzondering van de plastieken.
Dankzij hun “knowhow” en humanitaire feeling, vormen
de Lions de spil en controleren zij het hele proces.

Dit bezoek heeft het humanitaire aspect van
UW BRILLEN aangetoond.
Voor een uitvoerige presentatie in uw club/zone kan u
contact opnemen met Beno Israël: 0475/51 62 35.

BRILLENCAMPAGNE 2016-2018
Beste vrienden,
De brilleninzameling loopt verder tot 2 juni 2018.
Dank zij u allen was het een echt succes dat ons toelaat
duizenden mensen te helpen overal ter wereld. We werkten
samen met Medico France die al het materiaal zal recycleren en
herverdelen waar nodig.
6 paletten werden naar Le Havre gestuurd. Met dank aan
Frédéric Cornard voor de ruimte die hij ter beschikking stelt in
zijn magazijn.
Dit succes zet er ons toe aan deze actie verder te zetten tot
2 juni 2018.
De Clubs kunnen brillen deponeren op 6 Lions meetings.
• Op de Algemene Vergadering van de VZW op 09/12
• Op de Conventie van District A op 21/04
• Op de Conventie van District B op 28/04
• Op de Conventie van District D op 05/05
• Op de Conventie van District C op 26/05
• Op de Nationale Conventie van het MD op 02/06
Er is geen enkele andere opslagplaats voorzien. Houba zal
systematisch de kleinste doos weigeren!
U kunt ook direct alles naar het magazijn van Frédéric
brengen.
De commissie “brilleninzameling” Elien Van Dille, Paul
Machon, Beno Israël, Gérard Stelleman, Patrick Henschel
(voorzitter)

En dat is niet alles!
Medico Lions, actieve en permanente inzet naar
hulpbehoevenden, stuurt naast brillen ook medisch materiaal in
goede staat naar medische missies en opleidingen dank zij hun
vrijwilligers (32 verwezenlijkingen sinds 1987) .
Sedert 2016 wordt in de lokalen van Le Havre aan de
behoeftigen, die doorverwezen werden door bepaalde diensten
en in overeenstemming met de plaatselijke professionelen,
oogheelkundige raadplegingen aangeboden, brillen worden
kosteloos hersteld (met de ingezamelde, niet geslepen glazen).
Tevens kent een “textielinzameling” (gedragen kledij) die
gehouden wordt in samenwerking met de lokale overheden, een
groot succes.
Sorteren van brillen - Triage lunettes

18
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MEDICO LIONS France rencontre son
partenaire MEDICO LIONS Belgium
Une dizaine de Lions (Districts B, C et D), à l’invitation de
MEDICO Belgium, ont été accueillis par MEDICO France les
26 et 27 juillet. Une rencontre tout en gentillesse et harmonieuse
complicité.
Depuis le début du projet « Lunettes » plus de 5000000
de paires, dont 300000 en provenance de Belgique, ont été
acheminées dans les entrepôts de MEDICO au Havre. La récolte
est exponentielle.
Que deviennent ces lunettes ?
Après un tri basé sur des critères très précis (bon état, écart de
correction réduit entre les 2 yeux, astigmatisme limité, élimination
des verres progressifs) seuls 15 % des lunettes sont réutilisables
et partent en atelier pour lavage, étalonnage - identification,
classement par dioptrie avant expédition vers le (projet/pays)
demandeur agréé par MEDICO.
Aucune monture n’est perdue et la demande
reste importante
Les lunettes non-utilisables sont démantelées et leurs
matériaux -vendus dans le cadre du développement durableservent au financement des projets MEDICO France (cfr infra).
Ces ventes sont essentielles, voire aussi importantes que la récolte.

Meetapparaat - Appareil de mesure

ophtalmologique dispense des consultations et fabrique des lunettes
gratuitement (avec les verres non taillés récoltés) pour les nécessiteux
qui leur sont présentés par certains services sociaux et en accord avec
les professionnels locaux !
En outre, une récolte « Textiles et vêtements usagés », en
collaboration avec les pouvoirs publics, rencontre un grand succès.
Cette formidable visite nous a convaincus de
la dimension humanitaire de VOS LUNETTES
Pour une présentation détaillée dans votre club/zone, contactez
Beno Israël : 0475/516235

OPERATION LUNETTES 2016-2018
Chers amis,
La récolte de lunettes 2016-2018 continue jusqu’au 2 juin
2018.
Grâce à vous tous ce fût un réel succès qui nous permettra
de venir en aide à des milliers de personnes de par le monde en
collaboration avec Medico France qui va recycler tout ce matériel et
le redistribuera là où c’est nécessaire
6 palettes ont été expédiée au Havre. Merci à Frédéric Cornard
de nous avoir cédé une petite place dans son entrepôt.
Ce succès nous amène à reconduire l’action dès septembre 2017
et jusqu’au 30 juin 2018.
Les clubs pourront déposer leur récolte lors de 6 réunions Lions:
• Lors de l’AG de l’asbl le 09/12
• Lors de la convention du District A le 21/04
• Lors de la convention du District B le 28/04
• Lors de la convention du District D le 05/05
• Lors de la convention du District C le 26/05
• Lors de la convention nationale du MD le 02/06
Aucun autre lieu de dépôt n’est prévu; Houba refusera
systématiquement la moindre boîte qui voudrait y être déposée !
Le seul autre point est directement à l’entrepôt de Frédéric.
La commission « Récolte de lunettes » : Elien Van Dille,
Paul Machon , Beno Israël, Gérard Stelleman, Patrick Henschel
(président)

Notez que les lunettes solaires (non-correctrices) sont très
appréciées pour la protection dans les mines de sel à ciel ouvert et
que tous les étuis sont rejetés à l’exclusion de certains en plastique.
Par leur « know-how » et leur fibre humanitaire, les LIONS
forment une plaque tournante et contrôlent toute la chaîne.
Ce n’est pas tout !
MEDICO LIONS, véritable mobilisation de chaque instant
vers les plus démunis, s’est diversifiée en collectant et expédiant
tout matériel médical en état de fonctionnement et en participant
-sur base volontaire de leurs membres- à des missions médicales,
chirurgicales et de formations (32 réalisations depuis 1987).
Dans les locaux du Havre depuis 2016, un centre

Bril klaar voor verzending - Paire prête à être expédiée
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Chicago Convention
Door Hilde Pollaris - LC Leuven Fiere Margriet

20

Na enkele Europafora mee gemaakt te hebben was ik klaar
voor het grote werk.
In zone B51 hebben we een vaste verdeling wat het forum
en de internationale conventie aangaat en dit jaar was onze club
aan de beurt. Deze speciale editie konden we niet voorbij laten
gaan. Waarvoor nogmaals dank aan de zone!
In onze club, LC Leuven Fiere Margriet, had ik al enkel verhalen gehoord over de internationale conventies en dit wou ik
ook graag eens meemaken. De verhalen die de ronde doen over
de pinjagers, het emotioneel moment dat de het lintje “elect”
wordt verwijderd bij de gouverneurs en dit van alle nationaliteiten tegelijkertijd, de immense parade, de aanstelling van de nieuwe president, nieuwe contacten leggen, …. Ze zijn allemaal waar!
Ik moet eerlijk bekennen dat ik danig onder de indruk was.
De conventie is echt een uniek gebeuren waarvan ik grote
verwachtingen had die deels zijn uitgekomen.
Een overvol programma aan sessies en workshops waarvan

En als je al veel gehoord had over Oak Brook en je toch in
de buurt was dan mocht een bezoek aan de hoofdzetel zeker niet
ontbreken. Al moet ik zeggen dat het standbeeld van Melvin Jones niet echt goed gelukt is. Maar smaken verschillen!
Ook Belgen op internationaal niveau aan het werk zien doet
je wel iets en geeft je te denken dat “Little Belgium” best wel zijn
plaats heeft binnen het Lionsisme!
Ik ben fier dat ik er een klein deeltje mocht zijn van dit grote
geheel en hoop deze ervaring mee te dragen in de toekomst.
YIL

ik veel info kon terugbrengen voor de thuisblijvers. ’s Morgens
wakker geschud worden met een leuk concert om nadien interessante lezingen bij te wonen tijdens de plenaire zittingen en dit
met duizenden Lions samen was indrukwekkend.
Een interessante mengeling in taal, kleur en stijl! Ik moet
toegeven dat ik vaak jaloers was op de outfits van onze internationale collega’s. De Belgische T-shirts waren al wel een leuk
herkenningspunt!

Zaventem le mercredi 28 juin, par un jour pluvieux sans grève
ni attentat, à 10h21’ précise et atterrit le même jour à Chicago 2
heures plus tard, sous la pluie. Sortant de l’avion et passant à côté
des fauteuils de la « business class », je fus atterré par la saleté
laissée à terre par ces voyageurs. Je n’en dirai pas plus…
Nous fîmes alors la connaissance de notre charmante guide,
prénommée Monica, qui nous fît monter dans le bus pour nous
conduire au Swissôtel, notre pied à terre à Chicago.
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100th INTERNATIONAL CONVENTION
CHICAGO, 30 JUNE – 04 JULY 2017
L’avion de la United Airlines, vol UA 973, décolla de

Le programme établi par les organisateurs était très bien préparé. Nous fument constamment pris en charge et n’avions aucun
souci à nous faire.

Elle eût lieu dans une salle de congrès comble et immense

ce genre d’exercice.
Furent présentés, entre autres, l’ancien candidat à la Maison
Blanche, Al Gore, qui fit un exposé remarquable sur la pollution
de notre planète et Ban Kin-Moon, ancien Secrétaire Général des
Nations-Unies qui s’en pris avec un humour corrosif à Donald
Trump, sous les applaudissements de la salle. Décorations pour
services rendus (Kean Brock, actions humanitaires en Afrique par
ex.) et autres cadeaux furent distribués lors de la Convention, entrecoupée par des chanteurs de country, des sosies des Beatles et
autres Blues Brothers ainsi que par d’autres stars comme les Beach
Boys qui firent sensation lors du concert d’ouverture, et Patti LaBelle en concert de clôture.
Les actions du LCI dans le monde défilèrent sur des écrans
géants tout au long de la Convention, Bob Corlew les commentant avec conviction, à savoir entre autres les fonds versés au niveau
mondial à la Fondation pour la Recherche contre le Cancer (2
millions $ annuel), aux Instituts de recherche sur le diabète, la cé-

pouvant accueillir plus de 30.000 personnes. Elle se passa en 3
sessions. Les Léos présents avaient la lourde tâche de choisir les
chaises pour nous assoir. Ils ne trouvèrent rien de mieux, pour la
1ère session, que de nous mettre près du seul boîtier électrique de
la salle suffisamment haut pour nous empêcher de voir quoi que ce
soit sur la scène ! Dur apprentissage…
Le Président International, Bob Corlew, fut un Monsieur
Loyal efficace, clair et concis dans ses propos, il est vrai rompu à

cité, aux campagnes de vaccination contre la rougeole (88 millions
d’enfants vaccinés à ce jour), à l’assistance aux réfugiés (1 million
$ annuel), aux organismes s’occupant des désastres humanitaires
(faim, tremblements de terre, tsunamis…). L’ancien Président des
Etats-Unis, Jimmy Carter (1977-1981, 92 ans) nous entretint avec
émotion par écran interposé de sa vision du Lionisme etc…
L’intronisation du nouveau Président International, le Dr.
NARESH AGGARWAG (Inde) se déroula sous les applaudis-

1ère partie : Convention.
1. LA CONVENTION :
Ce 2 juillet 2017, à 09:54hrs heure belge, il y avait :
1.449.987 membres dans le monde.
166.294.782 personnes mondialement concernées par :
ENGAGING YOUTH,
PROTECTING THE ENVIRONMENT,
SHARING THE VISION,
RELIEVING THE HUNGER,
FIGHTING DIABETES.
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sements nourris de l’assemblée. S’en suivi la passation de pouvoir des anciens aux nouveaux Gouverneurs, directement dans
la salle, répétant à l’unisson les phrases sorties du micro du Dr.
AGGARWAL. Très impressionnant. Ainsi notre efficace et très
présent auprès des membres, notre Gouverneur du District 112D,
Francis Borgnet passa-t-il le pouvoir au petit nouveau mais combien aimable et sympathique Gérard Stelleman (LC Laclaireau
Comte De Chiny). Et quelle ambiance ! Imaginez les 184 pays
représentés fêtant comme il se doit leurs nouveaux Gouverneurs.
Mais Naresh Aggarwal n’a pas encore l’expérience de son

prédécesseur. Voulant bien faire, il demanda aux 40.000 Lions
présents de se serrer tous la main, comme à la messe le dimanche.
Belle symbolique mais un peu tombée comme un soufflet. Puis,
voulant sans doute mieux définir son territoire, répéta ce que Bob
Corlew avait martelé depuis le début, lassant tout le monde par la
longueur de ses propos.
Tout se termina enfin par des chants et des danses mais la moitié des ballons restèrent dans leurs filets, les autres, du sommet du
toit de la salle, virent la foule sortir calmement.
Il y eût aussi les bureaux de votes dans une salle à côté aussi
grande que la première.
La vente d’objets Lion s’y déroula, dans une ambiance de
sympathique kermesse, soit dans les échoppes officielles, soit chez
les concurrents asiatiques. On y trouvait cravates, pins, sweats,
pulls, doudous lions, parapluies et autres objets de vénération tout
aussi utiles les uns que les autres.
Je retiendrai de ceci l’ordre, la discipline (pas un papier par
terre), la préparation par des grands professionnels de la communication, la sécurité présente partout. Les lumières, les micros, les
sonos : Tout fonctionnait parfaitement. Et aussi le rythme qui fait
que pratiquement aucun temps mort n’a perturbé le déroulement
des 3 sessions.
22
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2. LA VISITE D’OAK BROOK :
La plus belle chose que je retiendrai de cette visite est l’affichage sur un mur des affiches pour la paix (1988>2015) dessinées
par les enfants de moins de 10 ans. Très beau (merci les parents)
et symbolique.
Le bureau de Melvin Jones est là dans toute sa splendeur originale. Et on passe tous devant plein d’admiration devant tant de
beautés style ‘ô le beau diplôme affiché, ô la belle peau de lion rugissant tapie sous le bureau, ô le beau porte-plume, ô le beau fau-

teuil, ô la belle paire de lunettes! Pardi, ce sont les siennes ! Et j’en
passe…
Comme la statue du Maître, debout, dehors, par tous les
temps, bien planté sur ses pieds coulés dans le bronze. On a tous
posé pour la photo, à côté de lui, la main droite autour de son
épaule ou le long de son buste, prête à le chatouiller. J’en ai même
vu certains qui lui parlaient tout haut presqu’en s’agenouillant
pour lui réciter une prière genre ‘Merci ô Saint Patron d’avoir pu
me prosterner devant vous’. Mais lui ne bronche pas. Toujours
d’accord.
Heureusement que notre esprit critique nous fera revenir
après à la réalité. Cette idolâtrie passagère, dont nous nous sommes
tous pris les pieds dans le tapis, mérite réflexion sinon débat.
3. LA PARADE :
Ce qui est génial, c’est que tous les pays du monde ou presque
étaient représentés sur 10 kms d’avenues. Ayant trouvé notre place
devant la Bolivie, nous avions pu voir et parler avec des tas de gens
improbables. Tous heureux d’être là. Souvent, des groupes folkloriques les accompagnaient. Je n’oublierai jamais les belles dames
mexicaines assises en amazone sur leur pur-sang et les hommes
avec leur sombrero sur le nez, pardon sur la tête. Aussi l’humour

des policiers qui acceptèrent d’être pris en photo avec le Léo déguisé en Lion. Et enfin le petit Bolivien de 3 ans qui secouait un
mini drapeau belge. Tout le monde l’a pris en photo. C’est le plus
beau symbole de la jeunesse un peu perdue dans le monde des
adultes, mais pleine d’avenir. Superbe.
Quant au défilé proprement dit, je portais le drapeau de fin
de cortège et ça m’a beaucoup amusé. Des milliers de gens sur le
trottoir nous applaudissaient. Pourquoi tant d’honneurs?
En réalité, ils applaudissaient les Boliviens derrière nous ! Pensez, les Belges avec leur sweats blancs made in ‘BELGIUM’ dans le

dos… Ils auraient mis MERCKX, NAFISSATOU, STANDARD
ou ANDERLECHT, tout le monde nous auraient reconnu. Mais
Belgium… alors que l’anglais n’est même pas la langue nationale
de notre beau pays. Enfin, la discipline ne fut pas non plus au rendez-vous : Les rangées de 8 personnes équidistantes se transformèrent rapidement en rangées de une à 8 personnes dans le désordre, le porte-drapeau à l’arrière se baladant de gauche à droite,
en avant et en arrière au rythme des chants boliviens derrière. Léger contraste donc avec les Américains, la Chine et la Corée du
sud… A part ça, les représentants Lion de tous les pays défilèrent
pendant 4 heures dans une bonne humeur communicative.
Mais il faut retenir la symbolique de tout ça : Qu’il est possible, au sein d’un même idéal, que les jeunes construisent le
monde de demain.
4. RECEPTION BELGE au SALON GOLDEN
ROOM du CONGRESS PLAZA HOTEL :
La salle récemment restaurée, était magnifique et son charme
désuet nous convenait parfaitement.
Toute la délégation belge d’environ 120 personnes était
présente et composée principalement du Président du Conseil
des Gouverneurs, des Gouverneurs de district, des Directeurs

Internationaux, des Trésoriers et autres Secrétaires Généraux,
des Présidents et d’un Vice-Président de club, des Léos ainsi que
d’autres huiles qui font normalement tourner le moteur Lion sans
pétarades. A ceux-là s’ajoutèrent les accompagnants et des invités
d’autres pays, dont la Grande Bretagne. Il y eût aussi les 2 représentants invités du Bhoutan (pays coincé entre le Tibet et l’Himalaya, 700.000 habitants, 38400km2, 1 club de 35 membres), très
entourés, qui échangèrent les pins de leur pays contre le nôtre et
qui se retrouvèrent avec 30 pins belges.
S’en suivi une petite restauration délicieuse que nous dégustâmes sur des mange debout. On nous convia ensuite à « aller
chercher notre sachet de frites au fond de la salle ». On fit donc
la file pour enfin le tenir, comme le Saint-Sacrement, ce fameux
sachet brun avec notre logo dessus! Si la renommée internationale
de notre gastronomie doit passer par là, pourquoi pas ? Mais des
frites mal cuites et froides, ce n’est vraiment pas bon. Tout un art,
j’vous dis !
Après les passations de pouvoir prévues et les discours y afférant, nous eûmes la très bonne surprise de voir apparaître la
FIRST INTERNATIONAL VICE-PRESIDENT, GUDRUN
BJORT YNGVADOTTIR (Iceland), jolie comme tout, charmante et distinguée, mais au caractère bien trempé. Elle se prêta
au jeu des photos souvenirs et nous fit un discours improvisé formidable d’optimisme. Applaudie à tout rompre, adoptée définitivement par tous.
WE HAVE NOW THE POWER TO SUSTAIN OR
DESTROY ALL LIFE.
WE MUST ONLY CHEESE WHAT TO DO.
JF KENNEDY
THE ROAD TO SUCCESS AND THE ROAD TO FAILURE
ARE EXACTELY THE SAME. COLIN DAVIS
THE MAIN THING IS TO KEEP THE MAIN THING
THE MAIN THING.
STEVEN COVEY
YOU CAN’T GET VERY FAR UNTIL YOU START
DOING SOMETHING FOR SOMEBEDY ELSE.
MELVIN JONES
à suivre ...
Jean Wyard,
Vice-Président du Lions Club Liège Val Mosan.
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Youth Exchange
Lions Club Youth Exchange, de mogelijkheid om jongeren andere
culturen en landen te laten ontdekken.
Reeds geruime tijd biedt Lions Club International aan jongeren tussen 17 en 21 jaar de mogelijkheid om de wereld te ontdekken en kennis te maken met andere culturen.
Elk jaar vertrekken Belgische jongeren uit Brussel, nemen deel
aan de lokale samenleving van een ander land, verblijven bij families en ontmoeten jongeren uit de hele wereld (kampen geörganiseerd door de Lions).
In juli 2017 werd een kamp geörganiseerd in het Pajottenland
door het District 112C, gecoördineerd door Francis Brabander
van LC Jette St Pierre, van JF Hebrant LC BXL Royal, logistieke
organisator, bijgestaan door jonge vrijwilligers Antoine, Brian en
Charles.
Samen hebben ze gedurende meer dan tien dagen bezoeken en
uitstappen op touw gezet en hebben zo onze gasten een overzicht
geboden van onze Lions activiteiten.
De opvang door families heeft aan jongeren uit meer dan 28
landen toegelaten een andere levenswijze te ontdekken dan de
hunne.
De organisatie van deze utiwisseling baseert zich op het principe van de wederkerigheid.
De familie heeft dus als taak om het volgende jaar een jongere
tussen 17 en 21 jaar te verwelkomen. Dat is althans de belofte van
de club die het peterschap waarneemt.
Indien je geïnteresseerde jongeren kent tussen 17 en 21 jaar,
mag je hem of haar ons programma voorstellen en hen zo een
onvergetelijke herinnering schenken.
Deze structuur is tegelijk eenvoudig en complex.
Frank Lauwers van de LC Bruxelles Royal is de Voorzitter van
MD 112 België. Hij heeft zich omringd met een voltallig team,
een verantwoordelijke Y.E. voor elk District, een penningmeester,
medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de ontvangst bij de
familie, het secretariaat en tenslotte de planning van de vertrekken
en aankomsten (Europa, Azië, India, USA/Canada, Afrika).
Het is niet nodig om dochter of zoon van een Lionslid te zijn
om te kunnen genieten van dit fantastisch aanbod !
Verspreid gewoon deze boodschap in je omgeving... Het is de
ideale gelegenheid om een ander licht te werpen op onze organisatie die meestal bekend is voor andere redenen.
Nadere informatie kan gevonden worden op www.lions.be
onder de rubriek Youth Exchange-MD112.
Didier De Coninck
LC Duché de Brabant

VERSLAG VAN HET ‘YOUTH CAMP 2017’
35 jongeren, verwelkomd door onze Gouverneur Alain Deschryvere, hebben deelgenomen aan ons Internationaal Jeugdkamp
van 15 tot 29 juillet 2017 in het Hanenebos (provinciaal vormingscentrum) te Dworp (Beersel). Jongeren van 23 verschillende
nationaliteiten, waarvan 9 jongens en 26 meisjes,van vier verschillende continenten.
Na een jaar van planning en heel veel twjfels, werd er een
volledig programma opgesteld door ons district 112C, dit natuur24
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lijk met de hulp van een aantal clubs, evenals van de drie andere
districten en ook van het District 113 Luxemburg.
Vele activiteiten - bezoeken, excursies, teambuilding - werden
voorbereid, wat door de jongeren zeker hard geapprecieerd werd.
Onder andere een « sociale dag » helemaal uitgewerkt door deze
jongeren, dit in samenwerking met onze vriend Lion PDG Michel
Amand, Directeur van een jeugdinstelling, die ons een groep van
18 jongeren en hun opvoeders ter beschikkig stelde.
Onze jongeren hebben alle uithoeken van ons land kunnen
bezoeken, dit natuurlijk met de medewerking de vier districten van
het MD 112. Ze hebben ook het mooie Groothertogdom Luxemburg kunnen ontdekken, waar onze jongeren hartelijk verwelkomd
werden door Mike Duhr en de Gouverneur Daniel Becker. Twee
dagen in Luxemburg die zeer aangenaam waren en die de vriendschapsbanden binnen de groep versterkt hebben.
De kampplaats (Vormingscentrum van de Provincie
Vlaams-Brabant) is echt een model om groepen als deze van ons
goed te kunnen verwelkomen.
De busmaatschappij die we gekozen hadden (Bus4you) was
zeer goed: goede chauffeurs, kwaliteitsbussen en altijd op tijd.
Het sluitingsfeest was een grote eer voor de gehele staf, dit
door de aanwezigheid van een groot gedeelte van de leiders van
het MD 112 en natuurlijk andere vrienden al of niet Lions, die
door hun aanwezigheid ons steunden voor dit wereldinitiatief van
jongeren-uitwisseling.

Een sterk moment was de afscheidsspeech van een jonge Indische juffrouw, Moksha Dadia, een jonge Leo van Bombay, die ons
een boodschap gaf over de « Force of We ».
Conclusie:
Voor mij, als eerste ervaring, was dit kamp een groot succes.
De begeleidingsploeg, was heel efficiënt. Ik wens onze vrienden Jean François Hebrant (Lions Club Bruxelles Royal), penningmeester van het kamp en nachtwaker, Antoine Renard, Brian
Verschoore en Charles Lauwers, onze animatoren, te feliciteren en
te danken.
Het opstellen van het programma en van de ploeg heeft enkele
maanden tijd gekost en heeft de mogelijkheid gegeven om aan
onze jongeren een ervaring mee te geven die ze eeuwig in hun hart
zulen meedragen.
De vele dankbetuigingen van deze jongeren, maar vooral de
vele tranen die gevloeid hebben op het einde van het kamp hebben
er dan toch een heel emotioneel kamp van gemaakt.
Het zijn de jongeren zelf die er een succes van gemaakt hebben
en ik moet ze hiervoor allemaal bedanken.

Bedankingen:
De organisatie van het kamp was maar mogelijk met de medewerking van een aantal clubs en Lionsleden, waar onder Frédéric
Cornard (Lions Club Court Saint Etienne) die ons een industriële
hoeveelheid van kleine flessen water heeft bezorgd. Lions Club
Bruxelles Aurore die voor het succes van het avondfeest heeft gezorgd, en speciaal de Lions Ghislaine Estiévenart en Jacqueline Rizkallah, maar ook bedankt aan Françoise Gente (Lions Supplies),
die ons de nodige Lions supplies bezorgde. Verder, Henri Mardaga
(Lions club Brussels Country) die zijn tijd ter beschikking stelde,
onze dokter Véronique Moreau van de club Genappe Val de Dyle
en natuurlijk onze Gouverneur Alain Deschryvere die ons ondersteunde en ons een bijkomend budget ter beschikking stelde.

112 et d’autres amis et amies Lions qui nous ont honorés de leur présence et nous ont marqué leur soutien pour cette initiative mondiale
d’échanges de jeunes. Un des moments marquants fut le discours
remarquable d’une jeune indienne, Moksha Dadia, jeune Léo de
Bombay, qui nous a fait un cours sur la force of « WE ».
Conclusion :
Pour moi, comme première expérience, ce camp fut un réel succès.
L’équipe que nous avions constituée pour encadrer ces jeunes a été
particulièrement efficace. Et je tiens à remercier mes amis Jean-François Hébrant (Lions Club Bruxelles Royal), trésorier du camp et
surveillant général, Antoine Renard, Brian Verschoore et Charles
Lauwers, nos animateurs et moniteurs du camp qui ont accompagnés
et encadrés notre groupe.
La mise au point du programme et de l’équipe a pris quelques

Francis BRABANDER
Lions Club Jette Saint Pierre
Directeur van YOUTH CAMP 2017
Er werden ons uitstekende middelen ter beschikking gesteld
door de LCI. Spijtig genoeg denk ik dat ze niet goed gekend zijn
door onze Lions Beweging

RAPPORT DU YOUTH CAMP 2017
Accueillis par notre Gouverneur Alain Deschryvere, 35 jeunes
sont venus participer à notre Camp International de jeunes du 15
au 29 juillet 2017 au domaine provincial de Hanenbos à Dworp
(Beersel). Des jeunes de 23 nationalités différentes dont 9 garçons et
26 filles, dont quatre continents différents.
Après une année de planification et de nombreux doutes, un programme chargé a été élaboré par nos soins au nom de notre District
112 C et ce, avec l’aide de certains clubs de notre District et des trois
autres Districts ainsi que le District Luxembourg.
Ce programme comportait de nombreuses activités, visites,
excursions, team building, que les jeunes ont fortement appréciés.
Notamment une « journée sociale » conçue et réalisée par nos jeunes
résidents, rendue possible grâce à la collaboration de notre ami Lion
PDG Michel Amand, Directeur du pensionnat qui a gracieusement
mis à notre disposition pour la journée, un groupe de 18 jeunes de
tous âges, accompagnés de leurs éducateurs.
Nos jeunes du camp ont pu visiter les quatre coins de notre pays
et ce, grâce à la collaboration des quatre Districts du MD112. De
même, ils ont pu découvrir cette belle région du Luxembourg, marquée par l’accueil chaleureux de notre Mike Duhr et de leur Gouverneur Daniel Becker. Deux journées à Luxembourg qui ont été très
agréables et ont renforcé de nombreux liens d’amitiés dans le groupe.
Le lieu du Camp (Centre de vacances et de formation de la
province Vlaams Brabant) est un modèle du genre pour l’accueil de
groupes de jeunes tels que le nôtre.
La compagnie de bus que nous avions choisie (Bus4you) a été plus
que satisfaisante, de bons chauffeurs, des bus de qualité et toujours à
l’heure.
La soirée de clôture fut un grand honneur pour notre staff,
notamment par la présence des principaux dirigeants de notre MD

mois et a permis d’être prêt à offrir à nos jeunes une expérience qu’ils
vont porter dans leur cœur pour le reste de leur vie.
D’une part les nombreuses marques de remerciement de ces
jeunes mais aussi et surtout les larmes qui ont coulé lors de la fin du
camp ont montré toute cette émotion.
Ce sont les jeunes eux-mêmes qui ont fait ce succès, et je me dois de
les remercier tous pour cela.
Remerciements :
Cette organisation a également été rendue possible grâce au soutien de quelques clubs et membres Lions, à savoir Frédéric Cornard
(Lions club Court Saint Etienne) qui nous a fourni une quantité
industrielle de bouteilles d’eau de toutes sortes, aussi originales l’une
que l’autre, le club de Bruxelles Aurore dont plusieurs membres ont
assuré le succès du repas de clôture, notamment Ghislaine Estiévenart
et Jacqueline Rizkallah, merci aussi à Françoise Gente (Lions Supplies), qui nous a fourni le matériel Lions nécessaire, Henri Mardaga
(Lions club Brussels Country) qui nous a consacré des heures de
disponibilité, notre médecin Véronique Moreau du club de Genappe
Val de Dyle et enfin notre Gouverneur Alain Deschryvere qui nous a
encouragé et mis à notre disposition un budget complémentaire pour
cette opération.
Francis BRABANDER
Lions club Jette Saint Pierre
Directeur du YOUTH CAMP 2017
On a des outils vraiment incroyables par le Lions et mal connus
par notre mouvement Lions.
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Notre audience chez Sa Majesté
le Roi Philippe
Par Remy Huwaert

Of course, “I had a dream” et ce n’était pas un rêve fou, mais le
rêve d’un Lion enthousiaste et passionné!
En 2015 déjà, le Past Council Chairman Gonzales Stubbe,
homme d’affaires et Lion très respecté, avait déjà, en collaboration
avec Marc Cosyns, invité le Palais à envisager une possible présence
de Sa Majesté le Roi Philippe et Gouverneur Honoraire du Multiple

District 112 Belgium lors du 100ème anniversaire du Lionisme dans
le monde, afin de célébrer avec faste cet anniversaire!
Quand en juin 2016 j’ai été élu Président du Conseil des Gouverneurs, j’ai demandé à mon conseiller et ami Marc Cosyns de poursuivre la correspondance avec le Palais Royal (et plus précisément avec
le Chef de Cabinet du Roi). Ce n’était pas une partie gagnée d’avance,
mais en contournant bien des obstacles et en faisant preuve de diplomatie et d’inventivité, nous avons finalement été invités le lundi 29
mai à une audience particulière auprès de Sa Majesté le Roi Philippe
et je peux aujourd’hui vous assurer que nous avons dignement fêté cet
exceptionnel privilège!
-- Cette date restera gravée dans les mémoires et les cœurs des
membres du Conseil des Gouverneurs 2016-2017
Ce lundi 29 mai à 14h30 précises les grilles du Palais s’ouvraient,
les voitures en cortège pénétraient à allure feutrée, devant un personnel en costume d’apparat. Nous avons été reçus dans la Grande Salle
de réception chacun à la place désignée par le protocole et le CC prenant place en face de Sa Majesté.
Le Roi a invité le Council Chairman Remy Huwaert à présenter
l’un après l’autre les 12 membres du Conseil, et nous a posé plusieurs
questions sur l’histoire du Lions en Belgique et dans le monde. Je lui
ai présenté dans les deux langues nationales “la Journée du Centenaire
du 26 mars 2017”, qui a vu des milliers de membres lions des 2 côtés
de la frontière linguistique……..
-Dans la matinée…ramasser les détritus dans les parcs publics –
26
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autour des terrains de sports et aux entrées et sorties des autoroutes!
-Dans l’après-midi…planter des milliers d’arbres
Ensuite le Directeur International, Elien Van Dille, a présenté
notre Fondation LCIF, reconnue comme l’ONG la plus efficace et la
plus performante au monde. Elien a aussi parlé d’Helen KELLER et
de notre fondateur Melvin JONES.
Le Past Directeur International, Philippe Gérondal, a bien insisté sur l’efficacité de notre fondation, qui intervient
partout dans le monde lors des grandes
catastrophes et participe dans les programmes internationaux entre autres pour
l’éradication totale de la cécité guérissable
et évitable et bien sûr dans les « dons sous
forme de Grants » pour plus d’un MILLIARD de dollars aux lions clubs pour
leurs grands projets.
Ensuite, le Council Chairman a remis
à Sa Majesté la montre Lions du Centenaire, et le Past Directeur International,
Philippe Gérondal a offert à Sa Majesté le
Roi Philippe la plus haute distinction du
Lions, la Médaille des Chefs d’Etat.
Au nom de ses 3 collègues, Roland
Pockelé, a présenté les œuvres des 4 Gouverneurs, pour l’année 2016-2017.
Durant les échanges, nous avons aussi informé notre Roi sur
la plus grande association de solidarité au monde, sur les structures
Lions, les clubs, les Districts, le Multiple District et ses commissions.
Mais le temps passait vite, beaucoup trop vite, Sa Majesté manifestait un vif intérêt pour notre association et nous confirmait être

intéressé et très impressionné par nos diverses actions tout en nous
demandant de les continuer.
Nous avons pris congé de Sa Majesté, les yeux brillants de bonheur, parce que nous savions que ce privilège-là,……serait un privilège retentissant, qui ne sera probablement pas renouvelé de sitôt par
quelqu’association que ce soit!

Nieuwe leden - Nouveaux membres
Lion magazine publiceert de lijst van nieuwe leden die zijn opgenomen in de loop van twee maanden voorafgaand
aan de afsluitingsdatum van het nummer (nu van 1 mei 2017 tot 30 juni).
Nous publions la liste des nouveaux membres enregistrés pendant la période des deux mois précédant la date de
clôture de l’édition (cette fois la période du 1 mai 2017 au 30 juin).
District A
_______________________________________________________________
BLANKENBERGE
Kurt DELANNOYE
Kristof MAENHOUT
BRUGGE MARITIME
Carla DEBART
Bruno LAMIROY
BRUGGE ZEEHAVEN
Marc HOECK
DE HAAN PERMEKELAND
Michel DUTRY
DE PANNE WESTKUST
Klaas VAN LAEREN
DE PINTE MILLENNIUM
Erik BOON
Dirk CLAEYS
Jan LIBBRECHT
Björn MERVILDE
Bert PRAET
DENDERLEEUW DENDERLIONS Tom EECKHOUT
Frans KRAUCH
DENDERMONDE
Jurgen VAN DEN TROOST
Peter VAN SWALM
GENT GANDALYS
Séverine DE LEUSSE-HERMANNS
Donatienne DUBRULLE - LARDINOIT
GENT GANDALYS
DianeLEFEVEREDETENHOVE-RICHIR
GHENT SEAPORT
Vic DE JAEGHER
Paul VANDERMEERSCH
HEUVELLAND
Marc BULCKE
IZEGEM
Bob CALLENS
KNOKKE ZOUTE
Frederik GOETHALS
KORTRIJK
Rogier DEUSS
MENEN
Yves SPILLEBEEN
NINOVE
Bert JACOBS
Stijn VANDER ELST
OOSTENDE
Francis BOSSCHEM
Alex PROVOOST
TIELT
Christian DEDEURWAERDER
Filip VANHOUTTE
WAASLAND
Philip TAILLIEU
ZOTTEGEM
Geert DE NAEYER
ZWEVEGEM
Didier PEEL
District B
_______________________________________________________________
AARSCHOT - PAREL VAN HET HAGELAND
Wendy CHARELS
Tiny VERMEYLEN
ANTWERPEN ELSDONK
Isabelle DE GROOF
ANTWERPSE KEMPEN
Frédéric HEYMANS
DIEST
Bart HENKENS
KLEIN-BRABANT
Olivier MAEYENS
Jan MARCKX
Geert PELLEMAN
KONTICH
Gerasimo ANNINOS
Dirk HERMANS
Pankaj VIRANI
KORTENBERG HERTOG JAN
Philippe VANHASSEL
MOL GEEL
Wim GEENEN
SINT GENESIUS RODE TUSSEN
ZENNE EN ZONIEN
Richard HAHN

District C
_______________________________________________________________
ARGENTEUIL
Thierry FRANCEUS
Olivier MARSILY
BRUSSEL GRAAF VAN VLAENDEREN Jeroen VANDEPUTTE
BRUSSEL HOOFDSTAD
Stefanie DE PROOST
RUSSELS AMIGO
Marjory BRUTUS
BRUSSELS ATOMIUM
Gildas TANGUY
BRUXELLES VAL DUCHESSE
Thomas DE GROOTE
Jean Pascal GOFFAERTS
COURT-SAINT-ETIENNE GN
Vita ANZALONE
Vinciane D’HARVENG
Pascale MICHAUX
Béatrice ROCOUR
Nancy VANDENPLAS
GENVAL-SIX VALLEES
Michael ELIAS
MONT SAINT GUIBERT
Thierry DUBOIS
Didier FRESON
NIVELLES
Gerhard KOCH
RIXENSART FAMILY
Denise BENTEIN
UCCLE KAUWBERG
Philippe PORCEL
WATERLOO
Benoit EECKHOUT
WAVRE
Philippe Freddy BOVENRADE
WOLUWE SAINT PIERRE QUATRE BRAS
René RENIERS
District D
_______________________________________________________________
ATHUS LORRAINE
Jean-Pol JACQUES
ATTERT VAL D’ATTERT
Benoît JACQUES
AUBEL
Francis CLASSEN
AUBEL
Laurent STASSART
BARRIERE DE CHAMPLON
Annette DENIS
BINCHE
Patrick LEROY
CHATELET
Roger HUPPERTZ
FORET D’ANLIER
Olivier HEINEN
FRASNES LEZ ANVAING
Sébastien BUIDIN
FRASNES LEZ ANVAING
Sébastien MAES
FRASNES LEZ ANVAING
Pierre MEULDERS
LA GAUME VIRTON
Laurent CASTELLAN
LACLAIREAU COMTE DE CHINY Lucien DESPRETZ
LIEGE AVENIR
Tony LEJEUNE
LIEGE PRINCIPAUTE
Christine DEMARCHE
MARCHE-EN-FAMENNE
Philippe DEMOL
MONS
Pierre ENGLEBIENNE
NAMUR VAUBAN
Olivier CRESPEIGNE
NEUFCHATEAU
Michel VANDEROSE
OURTHE ET SALM
Marc GENERET
PHILIPPEVILLE
Christian JACQUES
PROFONDEVILLE 7 MEUSES
Raphaël PESTIAUX
ROCHEFORT-FAMENNE
Marc GREGOIRE
WAREMME
Marc MARTIN

In memoriam

Wij gedenken met respect en dankbaarheid de onze recent ontvallen Lions die mee de idealen van onze vereniging vorm hebben
gegeven.
Nous avons une pensée respectueuse et reconnaissante pour les Lions qui ont partagé les idéaux de notre association et qui nous
ont quittés récemment.
Antoine MORNIE
Thierry VERBAEYS
Jan HUET
Patrick HOMBLÉ
Marc CARRYN
Julien PIOT
Hippolyte JANSSEN
Anne-Marie SEGERS
Daniel BAIWIR
Jean-Marie ANTOINE

1925
1950
1942
1967
1964
1936
1944
1937
1950
1927

GENT SCALDIS
IZEGEM
HOOGSTRATEN MARKLAND
KLEIN-BRABANT
KONTICH
KORTENBERG HERTOG JAN
MAASLAND
BRUXELLES AURORE
ANS LEGIA
ARLON

Andrée LECOMTE
Gilbert NAVET
Jean-Claude DUMONT
Christian DEBAY
Jean MAHIEU
Patrick BINTEIN
Willy LEBRUN
Gabriel MELICE
Julien VAN HOORDE

1928
1934
1942
1949
1945
1963
1935
1923
1935

CHARLEROI VAUBAN
DINANT
FLEURUS 3 PROVINCES
MONS
MONS HAUT - PAYS
MOUSCRON
TOURNAI CATHEDRALE
TOURNAI CATHEDRALE
WAREMME
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Agenda
Lions Clubs kunnen via www.lions.be > Agenda > Activiteiten, hun openbare evenementen promoten met een wervende tekst
en alle praktische gegevens. Hier in LION verschijnt dan automatisch een samenvattende regel met datum, titel, locatie en
organiserende club. LION kan geen artikels met reclame voor clubevenementen publiceren.
Lion Magazine publie le condensé des activités ‘grand public’ introduites par les responsables des clubs via www.lions.be >
Agenda > activités où ﬁgurent toutes les informations pratiques. LION ne peut pas publier des articles de caractère publicitaire
pour des récoltes de fonds.
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08/11

Filmgala: Première "Murder on the Orient Kinepolis Kortrijk – kaarten: www.lionsmenen.be
Express

MENEN

11/11

Traditioneel klassiek concert als
fundraising activiteit

St. Jozefskerk

OOSTENDE

12/11

Herfst BBQ – Varken aan het spit

Feestzaal 'T Jass Asphaltcosite 20 1730 Asse

ASSE

17/11

Kleinkunstavond met Mama's Jasje
Akoestisch

Capenberg Oxaco Center, Borsbeeksesteenweg 45, 2530
Boechout

ANTWERPEN METROPOOL

18/11

Kreeftenfestijn Dinner en dance

Hof van Beatrijs – Lier

ANTWERPEN ELSDONK

18/11

Soirée Savoyarde avec Raclette et soirée
dansante

Brussels Lawn Tennis Club Chaussée de Waterloo, 890 1000 Bruxelles

BRUXELLES AURORE

19/11

OBERBAYERN DÉJEUNER
BAVAROIS

Salle Sainte Cécile Oppemstraat 32 - Meise

JETTE SAINT PIERRE

24/11

26ste OESTERS en KREEFTEN festival

Restaurant OESTERPUT Blankenberge; www.
lionsblankenberge.be

BLANKENBERGE

09/12

Kerstrestaurant

Feestzaal Fenikshof, Abdijstraat Grimbergen Centrum

GRIMBERGEN
NOORDRAND

10/12

6de Lions Music - Optreden van Barbara
Dex in concert

Cultureel Centrum 'Stroming' , Weststraat Sleidinge

EVERGEM VLAAMSE
VALLEIEN

10/12

6de Lions Music Optreden van Barbara
Dex in concert

Cultureel Centrum 'Stroming' , Weststraat Sleidinge

EVERGEM VLAAMSE
VALLEIEN

24/01

CONFÉRENCE SUR VENISE ET
SON CARNAVAL

B.Sport – Av. de la Basilique 14 - 1082-Berchem Sainte
Agate

JETTE SAINT PIERRE

09/02

LIONS in CC met Willem Vermandere

24/02

Hartevrouwequiz voor het Goede Doel’

Kuub @ de Warande te Turnhout vanaf 18.30u, eerste vraag
om 20.00u

TURNHOUT
HARTEVROUWE

25/02

Concert

TheAtriuM

MECHELEN

03/03

Repas "Fruits de Mer"

Orangerie du Chateau de Beloeil Chemin du Major, 7970
Beloeil

BELOEIL

08/03

LENTECONCERT

Cultureel Centrum Zwaneberg te Heist-op-den-Berg

ZUIDERKEMPEN HEISTWESTERLO

20/04

Karting par équipes

Karting Eupen

LIMBOURG EN DUCHE

01/05

BLOESEMKUNST 6de editie

Hof ten Steen

ST. TRUIDEN SARCHINIUM

06/05

Le Grand Rallye touristique Stéphanie

Départ : garage Peugeot, chaussée de Marche 750 à 5100
Naninne

UCCLE KAUWBERG

27/05

HEERLIJKE BRUNCH

Hof van Beatrijs - Nazarethdreef 99 - 2500 Lier

MECHELEN HEERLIJKHEID

01/06

Perronnekesfeest

Perron Noord in Brasschaat Licht Vliegwezenlaan 11
Inkom gratis

ANTWERPEN MOERLAND

02/06

LIONSNIGHT
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BLANKENBERGE

BLANKENBERGE

A

Marc Cosyns
Beste Lions vriendinnen en Lions vrienden,
Beste Leo’s,
De zomervakantie ligt definitief achter ons en stilaan
herneemt voor iedereen terug het gebruikelijke levensritme,
hetzij op school of aan de universiteit voor de opgroeiende jeugd,
hetzij met onze eigen beroepsuitdagingen, die we gedurende
enkele weken vergeten waren.
Het gebrek aan verdraagzaamheid heeft echter eens te meer
aanleiding gegeven tot betreurenswaardige terreur en dodelijke
aanslagen in Turku en Barcelona.
Ook werden we allen op een vrij bruuske wijze geconfronteerd
met de vrij uiteenlopende, maar in alle gevallen, extreme
klimatologische omstandigheden die zich vertaald hebben
in verschillende bosbranden, maar ook in tyfoons, orkanen
en hevige aanhoudende regenval in de Verenigde Staten en in
verschillende landen van Zuidoost-Azië met overstromingen en
onbeschrijflijk menselijk leed tot gevolg.
Al deze gebeurtenissen kunnen en mogen ons niet onberoerd
laten en stellen ons geweten op de proef. Daarom ook is de
invulling van onze leuze WE SERVE als ‘solidarity@the service
of humanity’ een oproep tot universele dienstverlening aan de
medemens.

Onze hernieuwde inzet werd gesolliciteerd voor deelname
aan de actie ten voordele van de Voedselbanken. Deze actie die
beantwoordt aan één van de meest elementaire behoeften van
de mens, met name zich te kunnen voeden, is tevens één van de
prioritaire actiedomeinen van Lions wereldwijd.
Ik roep jullie allen dan ook graag op om op grote schaal jullie
medewerking hieraan te willen verlenen, onze dienstbaarheid
ook op deze wijze naar de buitenwereld te willen onderlijnen en
de mooie resultaten van het voorbije werkjaar te evenaren en zo
mogelijk zelfs te verbeteren.
Ondertussen wordt naarstig verder gewerkt aan de concrete
invulling van de vernieuwde werkingsstructuren van onze
organisatie, die jullie binnenkort verduidelijkt zullen worden en
waarvoor ook aangepaste opleidingen zullen voorzien worden.
Tot slot, wens ik ook nu al onze Leovrienden van harte geluk
te wensen met hun “familie-uitbreiding” en de charter van de
nieuwe Leoclub Denderleo’s!
Marc COSYNS
Districtgouverneur 112A

LC Oudenaarde Vlaamse Ardennen

Spectaculaire bokshappening
We doen eens iets anders! Een evidente keuze voor een
service-club, … maar niet zo eenvoudig in te vullen!
Met LC Oudenaarde Vlaamse Ardennen organiseerden
we reeds onze befaamde Duckraces, jaarlijkse golfwedstrijden,
kasteelconcerten, originele stoeterij-wijndegustaties, …
Tijd voor een nieuwe actieve, creatieve en net-eentikkeltje-anders activiteit.
Dankzij de medewerking van boksclub The Golden
Gloves uit Gent, hebben we heel wat leden en sympathisanten
van onze club kunnen laten proeven van de edele bokssport.
Met 300
aanwezigen
was voor de
gelegenheid in
een bokstent
omgebouwde
feestzaal de
Qubus te
Oudenaarde
goed gevuld.
Net zoals de
boksclub de Golden Gloves in Gent zich richt op jongeren uit

probleemwijken en hen opnieuw een kans geeft om zichzelf te
respecteren en om te gaan met hun problemen, concentreren
wij met de LC Oudenaarde Vlaamse Ardennen ons vooral op
jongeren.
Het
leeuwendeel
van de nettoopbrengsten
van deze Lionsevenementen
gaan integraal
naar ons
project
‘VLAAMSE
ARDENNEN
GAAT VOOR GELUK’. Het overige deel gaat naar een
variëteit aan sociale lokale en nationale projecten.
Ben Decock
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LC Assenede-Diederik

DISTRICT A

Rock voor Specials
Eenentwintig. Zoveel keer is Rock voor Specials al doorgegaan.
Ongelofelijk! Het lijkt nog niet zó lang geleden dat we er voor
de eerste keer voor gingen. 1997, amper 1500 bezoekers, op onze
parking in de Bolwerkstraat. Kletsnat uitgeregende bezoekers,
lekkende tenten en nachtelijke evacuaties. Toch was iedereen
dolenthousiast, het was het gat in de markt en men vroeg om nog
eens en nog eens en.... Dus deden we door, jaar na jaar, zodat we nu
al de 21ste editie mochten meemaken. Zot hé!
Om het succes van iets te meten, zijn we geneigd om naar cijfers
te grijpen. Cijfers zijn er zat. Het dagrecord werd dit jaar gebroken
met 4500 betalende bezoekers op woensdag. 96 vaten pils werden
leeggedronken. Milow deelde 1200 CD’s gratis uit. 500 T-shirts

elke sponsor, zelfs de hulpdiensten en de buren leeft. Dat Rock voor
Specials van ons allemaal is.
Inspraak en waardering, huizenhoge clichés maar ó zo waar.
Voor sommige medewerkers is het even wennen dat ze een vrij
verregaande verantwoordelijkheid krijgen of dat ze pauzes en
werktijden met hun ploegje zelf moeten organiseren. Het maakt
echter dat vrijwilligers graag terugkeren en zonder veel aanwijzingen
instaan voor een stukje Rock voor Specials.
Dit maakt dat artiesten verwijzen naar onze cateringploeg als
die immer vriendelijke bende mama’s. Deze betrokkenheid maakt
dat de campingvrijwilligers midden in de nacht op zoek gaan naar
een droge plek voor uitgeregende kampeerders. Dit maakt dat

gingen vlot over de toonbank. De cateringploeg smeerde 1600
broodjes voor de medewerkers.
Cijfers geven de stijgende omzet aan, cijfers tellen kilometers
elektrische kabels, stappentellers van medewerkers geven
hallucinante cijfers...
Het hart van Rock voor Specials, de reden van haar succes, vind
je echter niet terug in die cijfers. Wat maakt dat RvS zo bijzonder is?
Wat maakt dat bezoekers het omschrijven als “Het is zoals Kerstmis,
je kijkt er een heel jaar naar uit.”?
Vanzelfsprekend kunnen we bogen op een eenvoudig maar
ijzersterk concept, een affiche waar menig festival jaloers op is en
een prachtige locatie. De artiesten en de hulpdiensten zullen zeker
het beste publiek ter wereld vernoemen.
Maar de saus die dit alles aaneenplakt, is de sfeer die we als
organisatie weten te creëren. Het gevoel dat bij elke medewerker,

niemand ooit tegen een bezoeker zegt: “Sorry, ik ben in pauze.”
“Volgend jaar komen we weer een week helpen, mijn collega
zou willen meekomen en ik zou dit of dat toch een beetje anders
willen aanpakken, ik heb er al over nagedacht.” Want Rock voor
Specials, dat is ook een beetje van mij! Dominiek, een vrijwilliger
met een lichte verstandelijke beperking, maakte vorig jaar een film
over zichzelf als vrijwilliger op het festival. Hiermee gaat hij scholen
en organisaties af. Een duidelijker illustratie van de verbondenheid
die je als vrijwilliger met Rock voor Specials kan hebben, is er niet.
En het is deze verbondenheid, deze sfeer die maakt dat Rock
voor Specials meer is dan een schitterende affiche met een bijzonder
publiek op een fijn stukje Vlaanderen.
Dank U Lions dat jullie dit mede mogelijk maken.
Luc Verbeke

LC Geraardsbergen

Centennial, laadpalen en Manneken Pis?!
LC Geraardsbergen wilde de “Centennial” nog op een
dubbele originele manier in de kijker brengen.
Op vijf verschillende plaatsen in de regio (o.a. op de
markt en de Muur van Geraardsbergen) werden laadpalen
geplaatst, zodanig dat sportievelingen hun elektrische fiets
gratis kunnen opladen in het prachtig heuvelachtig landschap
van de Vlaamse Ardennen. Dit door de club gesponsord
initiatief kwam er in samenwerking met het gemeentebestuur
en Eandis.
Daarnaast kreeg het oudste Manneken Pis van het land
(van een veel ouder ‘geboortejaar’ dan zijn Brussels broertje)
een Centennial-aanpassing in zijn kostuumpje. Vijf jaar
geleden vierde LC Geraardsbergen zijn 50ste verjaardag en
schonk bij die gelegenheid een outfit voor het Manneken,
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vandaar dat een vestimentaire upgrade zich aandiende.
De plechtige inauguratie van beide evenementen
vonden plaats in aanwezigheid van Minister A. De Croo, de
burgemeester en
schepenen, de Orde
van Manneken Pis
en van een stevige
afvaardiging van
Lions-dignitarissen
Elien Van Dille,
Harry Buelens, en
Patrik Vervinckt.
Marc Baisier

LC Oostende

60 JAAR

Mijn goeie Lionsvrienden, Lieve Lionsdames,
Teruggaan tot 1957 - 60 jaar terug- is iets dat me nauw aan het hart
ligt. Ik heb nimmer het ongelooflijk enthousiasme en de warme sympathie
vergeten die er heersten wanneer onze Club officieel werd erkend als deel
uitmakend van Lions International.
De keure-overhandiging vond plaats in het Thermenpaleis met meer
dan 200 aanwezigen. Elke van de 13 in gans België reeds opgerichte Clubs
hadden voor een flinke afvaardiging gezorgd.
Eigenlijk besomt mijn lidmaatschap geen 60, maar 62 jaren Het
was inderdaad op 3 juni 1955 in het toenmalig hotel Bel Air waar nu de
Dienst voor toerisme is gevestigd, dat vier Oostendenaars samenkwamen
op uitnodiging van notaris Simpelaere, voorzitter van Lion Club De
Panne, vergezeld van de Gouverneur van het nog niet gesplitste district

112, en van de sympathieke Tony Delage, de speciaal afgevaardigde uit de
Verenigde Staten namens Lions International.
Die vier Oostendenaars waren Jean Vincke, notaris die onze eerste
voorzitter zal zijn, Willy Deswaef, beheerder van de alom gekende
houthandel Deweert en Zonen, oom van ons later lid Willy, Robert
Hettema, directeur in de Kapellestraat van de toenmalige Generale Bank,
en ikzelf.
Met veel belangstelling en eerbied vernamen we wat het betekende
Lions te zijn. We waren dadelijk overtuigd van de voornaamheid van de
na te streven doeleinden :
- de vriendschap onder de leden.
- door onze inzet hulp verlenen aan de behoeftigen.
- en dit in het kader en de samenhorigheid van een de ganse aarde
overkoepelende organisatie.
We waren met een vurige geestdrift bezield, net als vier musketiers
voor een prachtig ideaal. Wat meer speciaal tot die vier teruggaat, is de
beslissing om per maand twee samenkomsten te houden, nl. de tweede en de
vierde donderdag. We wilden de Rotary niet naäpen met een lunch iedere
week. We vonden dat overdreven. Ook de uurregeling gaat terug tot 1955:
aan tafel om 20 uur tot 22u30. Later bleek 20 uur te vroeg, inzonderheid
voor de leden die niet in Oostende wonen.
Onze eerste, gewichtige taak was het bereiken van het vereist
ledenaantal van 15. Zo gemakkelijk was dat niet, omdat de in Oostende
sedert 1923 alom gekende Rotaryclub een grote aantrekkingskracht
uitoefende op dezen die tot een serviceclub wensten toe te treden. Het
Lionisme kwam pas in 1952 in ons land, en was in Oostende totaal
onbekend.
Desondanks slaagden we erin in 1957 een flinke ploeg samen te

stellen. Als jullie de groepsfoto bekijkt van links naar recht, hebt ge
achtereenvolgens:
- Jules Maes, gewaardeerde architect, die de ontwerper is geweest van
onze vaandel, en vader van onze Luc.
- Mijn goeie vriend Luc Decrop, beheerder van de firma Decrop, zeer
actief in de havenindustrie en de visserij.
- Willy Deswaef die ik vernoemde.
- Halewyck Jean-Marie, vennoot van de sedert eeuwen alomgeprezen
oesterkwekerij in de Spuikom,
- Dewispelaere Pierre, kapitein ter lange omvaart die op de Mercator
een wereldomvaart leidde.
- Daems Robert aan het hoofd te Oostende van het gekende
reisagentschap Thomas Cook.
- Notaris Jean Vincke.
- Radermaeker Roger, in die tijd de enige apotheker te Bredene, die
naast zijn beroep zeer betrokken was in theaterstukken waarin hij met veel
succes optrad in het Frans. Let wel, de franstaligheid was gebruikelijk in
onze club gedurende de eerste 20 jaren. De overgang naar het Vlaams viel
niet in de smaak van elkeen, maar was onvermijdelijk.
- Jacques Viteux, concessiehouder der Mercedeswagens.

DISTRICT A

LC Oostende vierde zijn 60ste charterverjaardag op vrijdag 23 juni
op het mooiste terras van Oostende onder een stralende zon.
André Heymans, stichtend lid, gaf een boeiende uiteenzetting.
Voor hem begon het op 3 juni 1955, de eerste officiële vergadering.
Hij draagt “we serve” nog diep in zijn hart en zorgt elk jaar nog voor
sponsoring en kaartenverkoop voor het jaarlijks concert.

- de bankier Hettema Robert.
- ik, jonge advocaat van 29 jaar, met pikdonker haar. De jaren zijn
erover gegaan om ze wit te maken.
- Gans rechts Fernand Legaye, bestuurslid van de toen zeer gekende
handelsmaatschappjj Legaye.
- We hadden ook twee geneesheren die niet op de foto prijken: chirurg
Pierre Vincke en Denis Delantsheer, beiden met verlof.
Dat onze Club een intense aantrekkingskracht uitoefent, blijkt uit het
trouwe lidmaatschap. Ik ga vier leden noemen. Vooreerst Jacky Van den
Broecke die twee keer voorzitter werd, en Paul Dermul, alle twee met niet
minder dan 57 jaren trouwe aanwezigheid ondanks hun fysische handicap.
Vervolgens Roland Beyen twee keer voorzitter en Jean Deryckere, beiden
met 51 jaren, Jean onze ouderdomsdeken.
Voor mij betekenen 62 jaren Lions een belangrijk stuk van mijn
leven. Het Lionisme is in mij gehecht. Samen hebben we in al die jaren
zoveel gerealiseerd op allerlei vlak. Zelfs een Gouverneur is uit ons midden
gerezen, de steeds zeer sympathieke Raoul Rombaut. Uiteraard is mijn
vurige wens dat we met verenigde krachten de doelstellingen van het
Lionisme in onze club bloeiend houden.
Wat mij het meest intense genoegen deed en steeds doet, is de
vriendschap, de vriendschap het meest waardevolle dat men kan
aanbieden. Ik dank jullie allen hiervoor gans bijzonder.
Mijn dank ook voor jullie aandacht.
Oostende, 23 juni 2017
André Heymans – stichtend lid LC Oostende
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Beste Lion en Leo,
De eerste maanden van het nieuwe Lionsjaar zijn voorbij en
de vaart zit erin.
Drie Gouverneursraden, eerste Kernkabinet en Kabinet zijn
achter de rug en onze commissies zijn volop aan het werk.
Enkele clubbezoeken zijn gedaan en mijn ietsiepietsie
plankenkoorts maakt plaats voor enthousiasme en uitkijken naar
bezoeken. Ik ben onze leden dankbaar voor de vriendschappelijke
begroeting, de openheid en toelichting die de clubs geven, samen
met de grote inzet ten opzichte van sociale projecten.
Goede projecten die clubs alleen of samen in Zone -Gewestverband verwezenlijken, brengen Lions meer samen en maken
ons sterker waardoor de aantrekkingskracht naar de buitenwereld
groeit. Door onze vrijwillige inzet en volharding in vriendschap
en respect voor elkaar, behouden we onze huidige en trekken we
nieuwe leden aan.
Onze nieuwe Lions Club Biesen met 20 supertoffe dames is
een bewijs dat Lions “We Serve” nog steeds een sterke uitstraling
heeft. De twee CGL’s blijven LC Biesen ondersteunen, zodat
ze kunnen starten met projecten en kunnen doen waarvoor
ze Lions zijn geworden, namelijk, helpen waar nood is! Veel
succes dames! Samen werken we aan een betere leefwereld. Dit
in navolging van onze slogan “We Serve” die ook door huidig
International President Naresh Agarwall hoog in het vaandel
wordt gedragen.
Het Centennial Team wil ik van harte bedanken voor hun
onvoorwaardelijke inzet tijdens de voorbereidingen en de actie
van onze familiedag in Planckendael.
Verder zou het me enorm plezier doen als ik Uw project
zou mogen bezoeken, want deze staan dit jaar volop in de
belangstelling, samen met jeugd. Ik heb veel bewondering en
voeling gekregen bij de enkele projecten die ik kon bezoeken.
Onze Lions doen prachtige dingen waar we bijzonder trots
op zijn en die we daarom graag in de kijker zetten. Grote en
kleinere projecten dragen mijn waardering. Als je een warme
spontane knuffel krijgt van een jonge man en vrouw met
mentale handicap, als je mee aan tafel mag schuiven tijdens de
verjaardag van een man met niet-aangeboren afwijking, en een
man met beperking zijn geliefde kip in de armen houdt, daarbij
vol liefde over zijn Grietje praat, groeit de goesting om mee te

Jasmine Steijlen
mogen zorgen voor een warme thuis met nodig comfort voor
deze mensen.
Dat ik dit mag meemaken, maakt me oprecht gelukkig en
bewijst me de grote kwaliteit aan service dat onze clubs bieden.
Dit alles op vrijwillige basis met hart voor de medemens.
GAT, GST, bijkomende benamingen die voor sommigen
nieuw zijn: Global Action Team en Global Service Team. Het
lijkt verwarrend, maar dat is het eigenlijk niet echt.
Global Action Team overkoepelt Global Leadership (GLT),
Global Membership (GMT) en Global Service (GST).
Global Action Team brengt deze drie area’s samen om
synergie en nieuwe oppuniteiten te scheppen om clubs te doen
groeien met als doel jaarlijks 200 miljoen mensen te bereiken en
te helpen.
Dit is: “Lions in Action”.
Pertinente communicatie blijft onze mijlpaal. Zo is het
vernieuwde Districthandboek dat op onze website staat een
onmisbare bron van informatie voor onze leden.
LCIF bereidt zich voor op zijn 50-jarig bestaan. Ook hier
vernieuwing door het hulpaanbod uit te breiden met steun aan
diabetes en kinderkanker.
Daarnaast hebben we aandacht voor onze commissies
zoals bijvoorbeeld Voedselbanken, Medico brillenactie, Health
Athletes Program, enz...
Onze jonge vrienden Leo’s vieren binnenkort hun 60-jarig
bestaan. Ik ben terecht fier dat België meer dan 500 Leo’s telt,
en hun aantal stijgt nog gestadig. Proficiat !
Jeugdcommissies zullen in Bornem op zaterdag 21 oktober
hun beste beentje voorzetten samen met getuigenissen van
kinderen en jongeren.
Met genoegen zal ik vlijtig deelnemen aan fora en infodagen
om bij te schaven, ideeën op te doen, communicatief verder te
ontplooien en vooral om van de gezelligheid van het samenzijn
te genieten.
Samen komen is een begin
Samen blijven is vooruitgang
Samen doen is succes !
U genegen en graag tot dienst,
Jasmine Steijlen
Districtgouverneur 112B

LC Kortenberg Hertog Jan

Een geschenk voor 100 jaar Lions
Ter gelegenheid van onze Centennial wilden we met
Lions Kortenberg een blijvend geschenk aanbieden aan
de lokale gemeenschap. Zodoende werd in overleg met de
gemeente op 25 juni de “koesterweide” in Everberg uitgebreid
met een biodiversiteitstoren. Hierdoor is er een bijkomend
spelelement met een hoge educatieve waarde toegevoegd aan
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de reeds bestaande speelweide van de gemeente Kortenberg.
De biodiversiteitstoren werd ontworpen en gebouwd onder
het toeziend oog van Regionaal Landschap Dijleland vzw en
volledig gefinancierd door de Lions Club Kortenberg.
De biodiversiteitstoren zelf is opgebouwd uit 7 verschillende
delen en wil enerzijds kansen bieden voor allerlei dieren en

Wij hopen dat de dieren
en alle kinderen er met volle
teugen zullen van genieten!

DISTRICT B

anderzijds kinderen spelenderwijs in contact brengen met
dieren in hun omgeving. Helemaal onderaan kunnen amfibieën,
muizen en andere kleine dieren zich verschuilen. Net daarboven
zijn er 2 egelhuisjes gemaakt. Het derde deel biedt plaats voor
8 hommelnesten, met daarboven een bijenhotel gericht naar de
zon. Vervolgens is er het gedeelte waartoe de kinderen toegang
hebben via een laddertje met een uitzicht op de koesterweide
en de Everberg. Daarboven is een gedeelte met een spreeuwenen mezenkast en een heus vleermuizenverblijf dat bestaat uit
allemaal verticale platen met enkele toegangsspleten langswaar
de vleermuizen kunnen binnenkruipen en zich verschuilen
overdag.

Centennial Familiedag Planckendael

“Les absents ....”
Tijdens de bijeenkomst van de Werkgroep Centennial in april
2016 werd, op verzoek van toenmalig Eerste Vice Gouverneur
Roland Pockelé-Dilles, zondag 27 augustus 2017 vastgelegd
voor een Centennial Familiedag in district 112B. Deze datum
werd tijdens de districtconventie in mei 2016 bekend gemaakt.
In september 2016 werd er definitief gekozen voor
Planckendael. Een prijssimulatie op basis van minimum 900
aanwezigen werd opgesteld. Sinds dan werd het event op alle
mogelijke wijzen gecommuniceerd.
Na het “Big Spring Event” startte de eerste van 6
vergaderingen van de Werkgroep Familiedag met als leden :
Arlette Aerts, Walter Buelens, Luc Debois, Pierre Simons, Rik
Vanhove, Frank Baret, Jimmy De Pauw en Chris D’Haeyer.

pret en hebben er enorm van genoten!
De “Dreamcatchers for Golden Warriors” (dromenvangers
voor kankerpatientjes) van Kaat Swartebroeckx kregen uiteraard
ook de nodige aandacht.
Dierenpark Planckendael zelf bood als extra een
tentoonstelling van 40 levensgrote beelden gemaakt uit meer
dan 1 miljoen Legoblokjes, een Europese primeur.
Zoveel positieve dingen vragen om een speciaal dankwoord
aan de leden van de Werkgroep Familiedag en aan alle vrijwilligers
die de dag zelf alles in goede banen leidden waaronder, in ’t
bijzonder, de 10 Leo’s van de club in oprichting, Antwerpen
Adamant. Zij allen hebben hun beste beentje voorgezet om er
samen een prachtig Centennial-feest van te maken.

Er werd hard gewerkt en heel wat gerealiseerd: uitnodiging,
sponsordossier, flyer, affiche, Flash-berichten, info op website
en via facebook, vergaderingen met de verantwoordelijken van
Planckendael, ...
Enkele dagen voor 27 augustus noteerden we 232
inschrijvingen. Wellicht door het prachtig weer mochten we
uiteindelijk een 300-tal genodigden verwelkomen.
Alle deelnemers konden onder een stralende zon en
in vriendschap genieten van het mooie event met lekkere
festivalfood en animatie.
De 2 Leo welkomstleeuwen stalen meteen de show. Ze
gingen gewillig mee op de foto met tal van blije kindjes, niet
enkel van onze gasten, maar ook van gewone parkbezoekers.
Om Lions en Leo’s in de kijker te zetten, kreeg een van onze
welkomstleeuwen een Lions-hesje om de schouders. Leo’s van
Mol Geel toverden menig snoetje om in tijger of leeuw. Ook de
Zorgclowns zorgden voor leuke animatie.
Een aantal mensen van onze sociale doelen deelden in de

Ik eindig met een mail die ik daags na de Familiedag van
mijn vriendin en clubgenote Greta Feyten mocht ontvangen en
die me zeer getroffen heeft :
“Beste Chris, Luc en co,
Van harte proficiat en dank voor de onvergetelijke deugddoende
familiedag. Een echt gevoel van Lionsfamilie, warmte, inzet en
genegenheid.
Ik heb er met mijn 5 kleindochters erg van genoten. De kwaliteit
van de catering was zéér goed, alles opperbest. Het is zoals men zegt
”niet de kwantiteit, maar wel de kwaliteit”. Ook de helpers, dat is
pas vriendschap. We serve.
Ik hield eraan, en zeg het ook maar door aan allen, dat het een
zeer geslaagde dag was.
Wat een werk !!! Liefs “
De afwezigen hadden (zoals steeds) ongelijk!
Chris De Pauw-D’Haeyer
Centennial Coordinator 112B
oktober

2017

octobre

33

Portret

DISTRICT B

Once a Leo always a Leo
15 jaar Leo Commissie, tijd om kennis te maken met
Luc Debois, één van de grootste bezielers van het Leo
Club Program in MD 112 Belgium.
Redactie: Kan je je eens kort voorstellen?
Mijn naam is Luc Debois. Ik ben bij de Leo familie begonnen
in 1993 bij Leo Club Mechelen. Later ben ik overgegaan naar
Leo Club Antwerpen Zuid en vervolgens vanaf 2000 Lion
geworden bij Lions Club Antwerpen Zuid. Momenteel ben ik
voorzitter van de ‘nieuwe’ Lions Club Antwerpen Marnix Zuid.
Daarnaast heb ik nog verscheidene functies op Districtniveau.
Redactie: Hoe is het allemaal begonnen bij de Leo
Commissie?
In 2003 werd ik gevraagd door de toenmalige gouverneur
elect Ortwin Reymen om lid te worden van zijn kabinet als zijn
de District Leo Advisor. Ik was intussen reeds een jaar Club Leo
Advisor van Leo Club Antwerpen Zuid. Deze opportuniteit
nam ik natuurlijk met beide handen aan en zodoende ben ik
begonnen aan mijn eerste ervaring met een Districtfunctie.
Het jaar daarop was ik al MD Leo Advisor. Deze functie
heb ik 2 keer 3 jaar mogen uitvoeren.
Redactie: Wat is eigenlijk de Leo Commissie en hebben
jullie iets kunnen verwezenlijken?
De Leo Commissie bestaat uit de 4 District Leo Advisors en
de MD Leo Advisors en natuurlijk de Nationale Leo voorzitter.
Wij bespreken diverse zaken: de probleem clubs, nieuwe
clubs met de bijhorende voorbereidingen voor de charter, de
nieuwigheden en wijzigingen in het Leo Club Program, de
administratie van de Leo Clubs, .. en nog veel meer. De Leo
Commissie is niet alleen het bindmiddel tussen het Nationaal
Leo Bestuur en de Gouverneursraad, maar we staan eenieder
die meer wenst te weten over het Leo Club program met raad
en daad bij.
Enkele verwezenlijkingen van de Leo commissie zijn: de
District en MD steun voor NASOC, dé Nationale Sociale
Activiteit van de Leo’s; de steun voor het afvaardigen van
een Leo naar internationale events zoals de Internationale
Lionsconventie en het Lions Europaforum, het bundelen van
de Lions en Leo Directory. Opleiding voor Club Leo Advisors
en de organisatie van een Leo Lion Summit.
Wist je trouwens dat verscheidene past gouverneurs en
toekomstige gouverneurs lid zijn geweest van de Leo commissie,
zij hebben allen een uitgebreide Leo Leerschool gehad. ;-)
Redactie: Je vermeldt de Leo Lion Summit, kan je daar
iets meer over vertellen?
In 2009 ben ik begonnen mee te gaan naar de internationale
Lions events, ik had als Leo reeds diverse Leo Europaforums
meegemaakt. Op zulke events heb ik dan heel veel Lions
en Leo’s van heel de wereld leren kennen en intussen heb ik
vrienden over heel de wereld.
Op een van de Internationale Lions Conventie was
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er een Leo Lion Summit. Nieuwsgierig als ik was ben ik
ernaartoe gegaan. Het was een dag van seminaries, workshops,
discussiemomenten, … En toen dacht ik: “dit moet ik ooit in
ons MD organiseren”. In maart 2015 was er de eerste editie, en
ik kan je nu al aankondigen dat de Leo Commissie in maart
2018 een 2e editie zal organiseren. Ik nodig alvast iedere Leo
en Lion hierop uit.

Redactie: Ik zie dat je ook lid bent geweest van het Leo
Club Program Advisory Panel
Van 2014 tot 2017 was ik lid van dit panel. Mijn taak was
beschikbaar te zijn voor al de Europese Leo’s en Leo Advisors.
Gelukkig is er in Europa de ILO-board. Dit is een netwerk van
Leo’s in elk Lions Land die samenwerken, zij staan in voor de
internationale contacten tussen de Leo’s. Met hen heb ik op de
afgelopen Lions Europa fora samengewerkt tot het optimaal
organiseren van de Leo Lion seminaries. Zodoende heb ik veel
ervaring opgedaan niet alleen om Seminaries te organiseren
maar ook wat er allemaal gebeurt in de verschillende landen op
Lions en Leo vlak.
Redactie: Een Leo van toen is die nog te vergelijken met
de huidige Leo
Ik kom uit een Leotijd toen we in België ongeveer 1200
leden hadden en al de communicatie ging via post en telefoon.
Het internet was nog niet zoals het nu was. Wat betreft leden
hebben we een dieptepunt gehad met ongeveer 300 leden
maar de afgelopen jaren is het ledenaantal in volle expansie
naar ongeveer 500 leden. Ook mochten we 8 nieuwe Leo
clubs charteren, en er staan er nog in de wachtkamer … Een
Leo van nu is veel mondiger geworden en kan nu veel sneller
communiceren met zijn clubleden, vrienden …
Redactie: Wat drijft je om dit allemaal te doen en wat is
je toekomst?
Mijn motto is ‘Once a Leo always a Leo’, dit betekent voor
mij letterlijk Leadership, Experience en Opportunity en zoals
het een echte Leo Advisor betaamt: steeds beschikbaar zijn
om te helpen waar ik kan. Wat de toekomst voor mij brengt is
het organiseren én voorzitten van 6 Leo Lions Seminaries in
Montreux, de organisatie van de 2de Leo Lion Summit en het
opstarten van zeker 2 nieuwe Leo Clubs. Andere plannen heb
ik ook nog maar die vertel ik later wel. ;-)
Redactie: We zijn er zeker van dat je nog uren kan verder
praten, maar onze tijd is op. Dank voor dit interview en veel
succes met je toekomst!

Alain
Alain
Deschryvere
Bienvenu

Chères Amies et Amis Lions et Leos,
Nous voici à l’aube d’un nouveau siècle pour notre association
et je souhaite partager cet instant avec vous. Cette année nous
donnera aussi l’occasion de fêter les 60 ans d’existence des Léos, 50
ans de notre fondation la LCIF et aussi les 30 ans de l’arrivée des
femmes dans notre association.
Nous avons élu à tous les niveaux de notre association de
nouveaux responsables qui relèveront avec vous de nouveaux
challenges.
Avant tout, je voudrais remercier l’ensemble de nos dirigeants
sortants grâce à eux, et à vous, nous avons réussi à faire de grandes
choses.
D’énormes défis nous attendent, aussi la nouvelle équipe de
notre District a souhaité s’inscrire dans le renouveau, de nouveaux
besoins très importants nous attendent, notre société évolue et nous
ne pouvons pas rester inactif ou passif.
Une nouvelle structure a été initiée pour que nos compétentes
ne forment plus qu’une seule entité avec comme devise LA FORCE
DU NOUS.
LES GMT-EME (équipe mondiale des effectifs), GLTEMF (équipe mondiale de formation) ont été regroupées avec la
nouvelle structure GST -EMS (équipe mondiale du service) sous la
supervision du GAT-EMA (équipe mondiale de l’action).
Notre nouvelle équipe de la communication s’est donnée
pour objectif de développer un nouveau site plus simple à utiliser
mais que plusieurs peuvent tenir à jour et ainsi alléger la tâche de
tous, de nouvelles rubriques vont voir le jour prochainement, les
enseignements du passé nous ont été utiles pour pouvoir répondre à
un public plus jeune, donc nous permettre d’approcher de «futurs»
Lions et surtout plus jeunes, nous devons avoir plus de membres.
PLUS DE MEMBRES = PLUS DE SERVICE
Nous devons modifier, l’image que l’on a de nous, nos façons
de nous réunir, tout en respectant les règles de notre association,
devons-nous encore tenir deux repas par mois, devons-nous encore
porter la cravate. OSONS LE CHANGER afin d’attirer des jeunes,
et plus de femmes.
L’AVENIR COMMENCE MAINTENANT
C’est maintenant qu’il faut AGIR pour plus SERVIR, demain
il sera trop tard.
Voilà le défi que je vous invite à entreprendre avec mon équipe,
avec vos équipes, seuls nous faisons de belles choses, ensemble nous
pourrons relever les défis de ce nouveau siècle. Rejoignons-nous
pour donner vie à cette nouvelle vision de notre deuxième siècle de
services.
LA FORCE DU NOUS c’est aussi LA FORCE DE L’ACTION
et LA FORCE DU SERVICE
Alain Deschryvere
Gouverneur District C

C

Beste Lions en Leo vrienden en
vriendinnen,
We staan aan de vooravond van een nieuwe eeuw voor onze
vereniging en dat is een moment dat ik met u wil delen. Volgend jaar
vieren we bovendien het zestigjarig bestaan van de Leo’s, het vijftigjarig
jubileum van onze LCIF Foundation en de dertigste verjaardag van
de intrede van de vrouwen in onze associatie.
Op alle niveaus van onze vereniging hebben we nieuwe
verantwoordelijken gekozen die samen met u de nieuwe uitdagingen
zullen aangaan.
Ik wil dan ook vooreerst alle afscheidnemende leidinggevenden
van harte bedanken want dankzij hen – en met uw hulp -- zijn we
erin geslaagd mooie dingen te verwezenlijken.
Maar er wachten ons enorme uitdagingen en daarom zal het
kersverse team in ons district de vernieuwing aanpakken, want
nieuwe en belangrijke noden dienen zich aan in een snel evoluerende
maatschappij en het is voor ons geen optie om inactief of passief te zijn.
Om al onze competenties samen te bundelen hebben we een
nieuwe structuur in het leven geroepen met als motto: THE POWER
OF WE.
De teams GMT (Global Membership Team) en GLT (Global
Leadership Team) zijn samengebracht in de nieuwe structuur GST
(Global Service Team) onder de supervisie van het GAT (Global
Action Team).
Het doel van ons nieuwe communicatieteam is een nieuwe
website te ontwikkelen die gemakkelijker in het gebruik is en waarbij
verschillende personen kunnen werken aan updates zodat de taken
verlicht worden. Er komen nieuwe rubrieken bij en we hebben lessen
uit het verleden getrokken zodat we nu een jonger publiek kunnen
aanspreken en op die manier contact nemen met jonge, toekomstige
Lions waardoor we meer leden kunnen rekruteren. Want
MEER LEDEN = MEER SERVICE
Het imago dat men van ons heeft moeten we veranderen evenals
de manier van vergaderen, zonder de regels van onze vereniging in
de wind te slaan. Moet er bij voorbeeld echt nog steeds twee maal per
maand een maaltijd bij zijn? Moeten we nog steeds een das dragen?
DURF VERANDEREN om jongeren aan te trekken en meer
vrouwen aan te spreken.
DE TOEKOMST BEGINT VANDAAG
DOEN om beter te DIENEN: dat is het motto voor vandaag,
morgen is te laat.
Dit is dus de uitdaging die ik u voorstel aan te gaan met mijn
team -- en met uw teams. Alleen kun je mooie dingen realiseren, maar
tezamen kunnen we de challenge van de nieuwe eeuw aanpakken.
Laten we samenwerken om deze nieuwe visie te realiseren in onze
tweede eeuw van ons ‘We Serve’.
THE POWER OF WE, dat is ook THE POWER OF ACTION
en THE POWER OF SERVICE
Alain Deschryvere
Gouverneur District C
oktober

2017

octobre

35

DISTRICT C

Nouveau Site Web

Nieuwe Website

Notre Commission Communication a adapté en profondeur
le site web District C tant sur le plan technique que par son
contenu et permet également la lecture sur laptop, tablette ou
smartphone.
Lions et non-Lions y trouvent toute l’information recherchée,
illustrée de photos ou vidéos. Les articles sont publiés rapidement
sur le site et les Media Sociaux. Le nouveau District News donne
régulièrement un résumé.
A partir de maintenant seuls les annonces en Word, photo’s
en jpeg ou gif seront acceptés. Nous attendons beaucoup plus
de contributions au sujet de votre engagement social, la vie des
Clubs et vos objectifs sociaux. Toujours en Word, jpeg ou gif !
Nous donnons la parole aux Lions dans notre nouvelle

Onze Commissie Communicatie heeft de website District C
grondig aangepakt, op technisch vlak en ook qua inhoud. Deze kan
nu gelezen worden op je laptop, tablet of smartphone.
Lions en niet-Lions vinden er alle informatie, met foto’s en
videos. De artikels worden snel op de website en Sociale media
gepost. De nieuwe District News geeft regelmatig een overzicht.
Fondsenwerving wordt vanaf nu enkel gemeld via Wordtekst
en foto’s in jpeg of gif formaat!
We verwachten veel meer bijdragen van Lions Clubs over hun
sociaal engagement, het Clubleven en de Sociale Doelen. Steeds in
Word en jpeg of gif !
Een nieuwe rubriek op de website zijn getuigenissen waarin we
Lions aan het woord laten. We wachten op uw verhaal!

rubrique : “Vos Témoignages”. A vos plumes et caméras !
Notre bon vieux LION magazine continue à paraître.
communication112c@gmail.com
pour
toutes
contributions
www.lions112c.org nouveau Site Web
https://www.facebook.com/LC112c/ Page Facebook
“Lions District 112C”. Canal You Tube

Natuurlijk is ons vertrouwd LION-magazine er nog altijd!
communication112c@gmail.com voor het insturen van al uw
bijdragen
www.lions112c.org nieuwe Website
https://www.facebook.com/LC112c/ Facebookpagina
“Lions District 112C”. You Tube kanaal

vos

LC Bruxelles Aurore

Les Enfants du Père Martin
Twee Rwandese weesmeisjes maken hun hoger middelbaar af
en maken kans om verder te studeren, dank zij de steun van LC
BXL Aurore.
En 1994, Le Père Martin Bayjambere avait échappé de
justesse au génocide du Rwanda. Suite à une rencontre avec lui,
une de nos concitoyennes, Madame Inge Quatraro, sensibilisée
par le drame vécu par les familles et par le traumatisme subi par
les enfants, a décidé de fonder une association pour soutenir les
orphelins et les veuves victimes de ce drame.
De là est née l’ASBL « Les Enfants du Père Martin »
(http://www.enfantsmartin.org/index.php/fr/).
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L’ASBL s’est engagée à procurer uniforme et matériel scolaire
aux élèves de primaire et à rechercher des parrains pour prendre
en charge les frais d’internat, des élèves du secondaire. Grâce
au financement qu’elle a obtenu par les parrains, 200 orphelins
étudient maintenant en secondaire et 360 orphelins ont déjà
terminé leurs études
Le Lions Club Bruxelles Aurore sollicité par deux membres

qui soutiennent ce projet, a parrainé Odile Nzasangamariya
et Sifa Mukeshimana, deux jeunes orphelines, pour qu’elles
puissent poursuivre des études secondaires. Cette année les
jeunes filles viennent de terminer leurs études secondaires et
peut-être auront-elles la chance de continuer à l’avenir !
Jacqueline Rizkallaz

Stop ou encore ...

DISTRICT C

LC Court St Etienne GN

Na bijna 40 jaar herrijst LC Gette Nethen als een feniks onder
de naam LC Court St Etienne GN.
Niet opgeven, zich terug in vraag stellen, niet bang voor
verandering, dit is de getuigenis van een creatieve oplossing.

D’un côté, à la veille de fêter ses 40 ans, le club de Gette
Nethen s’interrogeant sur sa continuité au vu des difficultés de
recrutement (encrage local difficile et situation géographique
compliquée), et de l’autre, un petit groupe de Lions désirant
créer un club mais freiné par les obligations liées à une remise
de charte.
Suite à plusieurs rencontres, un relationnel fort et engageant
entre deux Lions a permis aux deux parties de se lancer dans
la renaissance du club de Gette vers la localité de Court Saint
Etienne.
Une première rencontre a permis de confronter les idées,
de parler des solutions d’avenir et des étapes administratives à
entreprendre.
Cet article est un témoignage concret que rien n’est jamais
perdu. Que d’oser se poser des questions est déjà vouloir y
répondre.

Chers Lions, n’ayons pas peur du changement. Nous avons
osé nous remettre en question, sortir de notre zone de confort,
et donc envisagez d’autres points de vue pour réaliser cette
création du club de Court-Saint-Etienne GN.
Si vous vous interrogez, nous sommes prêts à
partager notre expérience avec vous. La suite sur notre
mur FB : //courtsaintetiennegn.
Hervé et Frédéric

LC Brussel Graaf van Vlaenderen

Bij WZC Van Lierde Hekelgem
Offre aux habitants de plusieurs résidences pour personnes
agées, à tour de rôle, la possibilité de revisiter le monde grâce à la
tablette Activ84 Healt montée sur un vélo d’appartement.
Op 19/8 overhandigde Lions Club Brussel Graaf van
Vlaenderen een Activ84Health tablet in woonzorgcentrum
van Lierde in Hekelgem. Gedurende de komende maanden
zullen de bewoners van het WZC dankzij deze innovatie vanop
hun hometrainer de wereld (opnieuw) kunnen ontdekken.
Activ84Health blaast de bewegingsactiviteiten nieuw leven in
door de inspanningen van de bewoners te koppelen aan een
virtuele rit via Google Maps. Een blokje om in de oude buurt,
een rit langs de bezienswaardigheden van onze hoofdstad of het
parcours van de Ronde van Vlaanderen? Vanaf nu kunnen ze het
bij WZC Van Lierde allemaal. Lions Club Brussel Graaf Van
Vlaenderen kocht de tablet aan (t.w.v. € 5.000,00) en zorgt voor
een beurtrol tussen verschillende rusthuizen.

Marc Spinnael
Voorzitter
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Chers Amis et Amies Lions, Chers Leos,
En cette année 2017-2018, le Lions Clubs international
commence une nouvelle ère avec l’intention d’atteindre une
nouvelle vie de 100 ans.
Le passé rejoint le présent, le présent rejoint l’avenir.
Mondialisation, terrorisme, dérèglement climatique, crise
économique, corruption, violence, internet nocif, immigration,
xénophobie, ce n’est plus comme avant, les jeunes ne respectent
plus rien… des mots, des réalités qui envahissent notre quotidien
en lui apportant une sinistrose désespérante. Le monde a
effectivement changé mais n’est- ce pas le déroulement naturel
de l’histoire que le changement ?
Je vous invite donc à OSER prendre les choses en mains :
à OSER revoir les modes de vie actuels de nos clubs et de
facto la participation de nos membres au sein de leurs clubs.
Le thème mondial de cette année est WE SERVE.
Ce thème est développé par notre Président International,
Naresh Aggarwal, comme suit :
La force du NOUS ajoutée à la force de NOS ACTIONS
donne comme résultante la force de NOTRE SERVICE.
En effet plus nos actions seront conséquentes et visibles du
grand public plus nous pourrons servir de personnes dans les
aires d’influence que notre ONG à savoir la LCIF veut aider, je
les rappelle : le Diabète, l’Environnement, La Faim, les Maladies
Infantiles et la Vue.
Profitons de cette superbe approche pour OSER aller de
l’avant au lieu de nous reposer sur nos lauriers et nos résultats.
OSONS parier sur le futur :
1) En nous remettant en cause en tant que membre.

Gérard Stelleman
Sommes- nous toujours bien en phase avec le monde qui nous
entoure ?
2) En nous adaptant aux nouvelles méthodes de travail
recherchées par nos plus jeunes.
3) En nous adaptant davantage aux nouveaux modes de
fonctionnement de nos plus jeunes afin de les attirer et insérer
dans nos activités et projets de service.
OSONS revoir nos modes de filiation des membres, osons
intégrer des nouveaux types de membres tels qu’affilié, intéressé,
prêt à nous soutenir dans tel ou tel projet même ponctuellement.
OSONS inviter nos Léos à devenir nos LIONS-Jeunes
grâce à un autre modèle de club, un autre concept de réunion en
phase avec leur recherche de service, d’ouverture, leur volonté
de SERVIR.
OSONS redéfinir le profil de nos membres âgés par une
nouvelle approche de leur rôle et par une invitation à SERVIR
autrement sans renier leurs habitudes et leur passé.
Chers amies et amis Lions, chers Leos,
Osons braver l’immobilisme, la société du chacun pour soi
par un Lionisme d’ouverture, d’altruisme et de lien.
OSONS CHANGER.
Et toute initiative prise dans ce sens aidera notre mouvement
à grandir, à convaincre des femmes et des hommes qui ont leur
famille, leur travail et qui ont pour idéal de consacrer du temps,
de l’énergie et de l’enthousiasme à nous rejoindre pour donner,
échanger et tisser des liens afin d’être bien davantage encore au
service.
WE ARE THE LIONS, WE SERVE.
Gérard Stelleman
Gouverneur 112 D 2017-2018

LC Frasnes-lez-Anvaing

Visite du Président International Bob Corlew
Le 6 juin 2017 restera à jamais une date gravée dans la
mémoire des Lions de Frasnes-lez-Anvaing.
En effet le Président International Bob Corlew nous a fait le
grand honneur de nous rendre visite.
De passage en Belgique, et avec la complicité du Directeur
International Elien Van Dille, il a fait étape à « la Cassine »,
une institution pour personnes handicapées située à Flobecq,
soutenue depuis sa création par notre club. Nous l’avons
aidée non seulement pour l’acquisition des bâtiments ou
leur rénovation mais aussi pour la mise en place de l’équipe.
Aujourd’hui la Cassine vole de ses propres ailes et nous en
sommes fiers. C’est pourquoi nous tenions à faire visiter cette
infrastructure à notre Président International.
Celui-ci a pu faire le tour de l’institution et rencontrer
les pensionnaires et le personnel d’encadrement. Il fut
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particulièrement ému lorsqu’une personne handicapée lui a
offert une peinture réalisée spécialement pour lui.
De très nombreux membres du club étaient présents, dont
Serge Crucke, le président fondateur et Jean-Yves Trauwaert,
organisateur de la visite. Christine Permentier présidente

Lien pour le reportage Notélé
http : / / w w w. n o te l e . b e / l i st 1 4 -l-inf o - en- c o ntinumedia50989-le-president-international-du-lions-club-en-visitea-la-cassine.html
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fondatrice du Lions Club Angelica de Flobecq - Vloesberg était
également venue pour l’occasion.
En cette veille du centenaire de la première réunion Lions
organisée à Chicago par Melvin Jones, le Président Corlew
nous a rappelé les fondements du Lionisme et particulièrement
l’importance de la LCIF. Personnage éminemment sympathique,
il s’est montré très intéressé par la qualité et la philosophie du
travail de la Cassine.
Avant de reprendre la route Bob Corlew a pu déguster des
spécialités locales, tartes à maton et bière Quintine.

LC Frameries

Afﬁches pour la Paix

Notre Commune de Frameries compte 7
écoles primaires !...
Et cela fait la 4ème année que 120 élèves de
6ème illustrent les Affiches pour la Paix selon le
thème de l’année.
Chacun reçoit un certificat de participation et
un petit souvenir signé : lionsframeries.be
Fin mai, durant 10 jours, nous organisons
l’exposition des 120 dessins en collaboration avec
l’Administration de Frameries dans la Bibliothèque
oktober
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Communale où nous offrons le verre de l’amitié à tous
les enfants, parents, institutrices et directeurs lors du
vernissage en présence du bourgmestre et des échevines de
l’enseignement et de la culture.

LC Laclaireau Comte de Chiny

Le Raid Montmédy Orval
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Pour sa troisième édition, le Raid Montmédy Orval a réuni
43 équipes de 2 coureurs au départ de la Citadelle de Montmédy.
Le LC Laclaireau Comté de Chiny y organise depuis 2015
un Raid Nature, évènement multisport et transfrontalier.

Cet évènement réunit des sportifs de toutes les régions, de
Charleville – Mézières, de Metz ou même de Namur. Il fédère
autour d’un projet commun le Lions Club, les autorités locales
et départementales, l’Office de Tourisme et les sponsors privés.

Les équipes doivent relier Montmédy (en France, et ancienne
Capitale du Comté de Chiny) à Orval (en Belgique) en VTT,
puis revenir à la citadelle en passant par Avioth. Ils poursuivent
alors par un trail de 7kms dans les remparts, fossés et tunnels
de la citadelle, avant de terminer par une escalade des remparts.

Sportivité rime ici avec Convivialité et maintenant Solidarité,
puisque ‘une équipe Handi de la Petite Plante de Musson a testé
pour nous les 7 kms de trail en Bécasine. Epreuve difficile mais
quel bonheur pour tous à l’arrivée, synchronisée avec l’arrivée
des premières équipes valides.
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