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Bereik nieuwe toppen 
dankzij LCIF

De nouveaux sommets  
grâce à la LCIF

Chancellor Bob Corlew 

Lions Clubs 

International President

International President

Toen ik Lion werd in 1978 was het de geest van camaraderie 

die me onmiddellijk beviel. Maar het is omwille van het 

dienstbetoon dat mijn club op touw zette dat ik Lion ben 

gebleven. Dank zij al de lampen, borstels en moppen die we 

verkochten konden we heel wat behoeftigen verder helpen. We 

hebben ook oogtesten gedaan bij kinderen, geschenkmanden 

uitgedeeld met Thanksgiving en activiteiten georganiseerd voor 

wezen en behoeftige kinderen. Al het goede dat mijn club deed 

was verbazingwekkend.

Maar mijn verwondering werd nog groter. De activiteiten 

van de club verzinken in het niets bij deze van het Multiple 

District. Wij hebben, onder andere, het Lions Centrum voor het 

Zicht in Tennessee opgericht, een van de eerste oftalmologische 

ziekenhuizen van het land. Dit Centrum heeft het leven van 

vele duizenden kinderen op een belangrijke manier verbeterd.

Als gouverneur, maar meer nog als International Director, 

werd ik me bewust van wat Lions kunnen bereiken als ze 

samenwerken en hun tijd en hun talenten samen bundelen. 

We weten allemaal dat de clubs het hart van onze Lions wereld 

uitmaken. Maar als ze op een bredere basis samenwerken 

kunnen ze grootse dingen verwezenlijken.

Dat is precies waarom LCIF lokaal en mondiaal zulk een 

grote impact heeft. Onze Foundation is een werkmiddel dat ons 

toelaat om de wens naar dienstbetoon, eigen aan elke Lion, te 

realiseren. In dit nummer brengen we u een samenvatting van 

recente realisaties van LCIF. Lees en wees fier. Maar vooral blijf 

LCIF steunen door Melvin Jones Fellowships en bijdragen van 

de leden. Het programma van vaccinaties tegen mazelen (One 

shot, one life) heeft dringend uw steun nodig. Uw gift kan een 

leven redden. 

Acties in uw omgeving slorpen ongetwijfeld uw aandacht en 

tijd op. Maar denk ook aan samenwerking met Lions vrienden 

over de hele wereld doorheen LCIF om de wereld te veranderen. 

Help LCIF anderen helpen. Dank zij LCIF beklimmen we 

nieuwe bergen en bereiken we nieuwe hoogtes.

Nouveau Lion en 1978, c’est l’esprit de camaraderie qui m’a 

plu instantanément. Mais c’est en raison des actions que mon 

club organisait que j’y suis resté. Les ampoules, les balais et les 

serpillières que nous avons vendus ont aidé un nombre considérable 

de personnes dans le besoin. Nous avons également pratiqué des 

tests de vue pour les enfants, distribué des paniers de Thanksgiving 

et organisé des actions pour les orphelins et les enfants défavorisés. 

Ce que mon club était en mesure de réaliser était prodigieux.

Mais je n’étais pas au bout de mes surprises. Les actions 

d’un club ne sont rien en comparaison des actions d’un District 

multiple. Nous avons, entre autres, créé le Centre de la Vue 

Lions du Tennessee, l’un des premiers hôpitaux d’ophtalmologie 

du pays. Ce Centre a amélioré de manière considérable la vie de 

milliers d’enfants.

En devenant gouverneur, et plus encore directeur international, 

j’ai pris conscience des réalisations des Lions lorsqu’ils agissent de 

concert et mettent en commun leur temps et leurs talents. Quand 

les Lions s’unissent de manière concertée, ils peuvent accomplir des 

choses remarquables.

C’est la raison pour laquelle la LCIF représente une force 

tellement importante localement et mondialement. Notre 

Fondation est un outil qui nous permet d’agir en adéquation avec 

le désir de servir au cœur de chaque Lion. Dans cette édition nous 

vous présentons un résumé des récentes réalisations de la LCIF. 

Prenez en connaissance, vous pouvez en être fiers. Mais surtout 

continuez à soutenir la LCIF grâce au programme de Compagnon 

de Melvin Jones et aux cotisations des membres. Le programme de 

vaccination contre la rougeole a particulièrement besoin de fonds. 

Un don peut sauver une vie.

Vos actions sur le terrain requièrent sans aucun doute votre 

temps et votre attention. Mais pensez à rejoindre vos amis Lions 

au travers de la LCIF pour changer le monde. Aidez la LCIF à 

aider les autres. Grâce à la LCIF nous atteindrons de nouveaux 

sommets et gravirons de nouvelles montagnes.

Chancellor Bob Corlew

International President
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Council Chairperson

Harry Buelens

Council Chairperson

Mag ik hen wat oneerbiedig 

de “oude ploeg” noemen? Roland, 

Francis, Hugues, Patrik en Remy 

kijken nu vol trots op een kast vol met trofeeën. Fier, moe en 

misschien ook wat onvoldaan omdat er onvervulde wensen zijn 

overgebleven. Die laatste zijn werk voor ons, de nieuwe ploeg. 

Jasmien, Alain, Marc, Gérard en ikzelf staan voor een andere 

kast. Een kast met ambities, dromen en vooral werk.

Wie zei dat ook weer dat alleen de verandering standhoudt? 

Dit natuurlijk gegeven bepaalt alles. Het continu proces van 

kleine en grote verbeteringen is eigen aan onze organisatie en 

aan onze wil om beter te doen. Al sinds 1952. Dat relativeert 

onmiddellijk het werk van één ploeg, oud of nieuw. In een jaar 

kan niet voldoende worden gedaan om grootse veranderingen 

door te voeren. Onze organisatie is zo opgebouwd dat moet 

worden gewerkt in een continu proces waarbij voortgebouwd 

wordt op het werk van voorgangers en de weg geëffend wordt 

voor opvolgers. Steeds met de wil om beter te doen voor onze 

clubs en onze leden.

In Enghien heb ik in naam van het nieuwe team van 

gouverneurs 3 beloftes gedaan. Onze sociale actie komt in 

dit jubileumjaar nog meer op de voorgrond. De 14 nationale 

commissies zullen worden aangemoedigd om efficiënt en 

vernieuwend te werken en, last but not least, moet u allen een 

gepaste service van de ondersteunende diensten van het multiple 

district verwachten.

Deze drie beloften zijn geen loze opsomming. Ze zijn het 

resultaat van een jaar voorbereidend werk. Het nieuwe team 

heeft zo een groot aantal actiepunten opgelijst waarrond ze dit 

werkjaar wil werken. Samen met de informatie die in Chicago 

werd verkregen moet dat ons in staat stellen om de eerste stappen 

te zetten in de tweede eeuw van ons bestaan. Kleine stappen. In 

de goede richting.

Harry Buelens

Voorzitter Gouverneursraad  2017-2018

Puis-je les appeler d’une manière un peu irrévérencieuse 

“l’ancienne équipe”? Roland, Francis, Hugues, Patrik et Remy 

se tournent fièrement vers une armoire pleine de trophées. Fiers, 

épuisés, quelque peu frustrés concernant certains souhaits restés en 

suspens. Ceux-ci feront partie de notre travail, la nouvelle équipe. 

Jasmine, Alain, Marc, Gérard et moi-même sommes devant une 

autre armoire. Une armoire pleine d’ambitions, de rêves et de 

travail.

Ne dit-on pas que seul le changement perdure? Ce simple fait 

détermine tout. Le processus permanent des petites et grandes 

améliorations est propre à notre organisation et à notre volonté 

de faire mieux. Ceci depuis 1952. Cela relativise tout de suite le 

travail d’une seule équipe, ancienne ou nouvelle. Un an n’est pas 

suffisant pour réaliser des grands changements. Notre organisation 

est ainsi constituée qu’il faut travailler dans un processus en continu 

où l’on construit sur le travail de nos prédécesseurs et ouvre la voie 

à nos successeurs. Toujours avec la volonté de faire mieux pour nos 

clubs et nos membres.

A Enghien, j’ai fait trois promesses au nom de la nouvelle 

équipe des gouverneurs. Mettre à l’avant-plan pendant l’année 

de notre Centenaire nos actions sociales. Encourager les quatorze 

commissions nationales à travailler d’une manière efficiente et sous 

le signe du renouveau, et évidemment, pouvoir compter sur un 

soutien approprié des divers services du Multiple District.

Ces trois promesses sont le résultat d’un travail de réflexion 

d’une année. La nouvelle équipe a listé un certain nombre de points 

d’action qu’elle souhaite mettre en œuvre cette année. Avec toutes 

les informations que nous avons ramenées de Chicago, nous serons 

en mesure d’entrer dans le deuxième siècle de notre existence. Des 

petits pas. Dans la bonne direction.

Harry Buelens

Président Conseil des Gouverneurs 2017-2018

Le Beaujolais nouveau est arrivé
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International President Bob Corlew 

bezoekt ons land
DOOR MARCEL DANIELS

foto’s Philippe Van Raemdonck 

Nicolas Van den Bogaert

We konden de ‘echte’ verjaardag van onze Centennial – 7 

juni 2017 – niet passender vieren dan met een bezoek van IP 

Bob Corlew aan Leuven. Samen met een kleine delegatie van 

ons MD en ons district B kreeg hij eerst een korte rondleiding 

in het Groot Begijnhof. Vervolgens werd hij in de Faculty Club 

vergast op een onvergetelijke ochtend met een drietal projecten 

rond ‘zicht, integratie en zelfredzaamheid’.

Na een korte introductie door onze DG Roland en PDG 

Pierre, werd door ‘master of ceremonies’ 1ste VDG elect Marc 

het woord gegeven aan de jongeren van ICC. Marcel, 2de VDG 

elect schetste in het kort de achtergrond en dan kwamen ICC’ers 

Dorien, Youssri, Carla en Anthony aan bod en ook voorzitter 

Geert van LC St-Joris-Winge.

De ICC’ers hielden het publiek gedurende bijna een uur in 

de ban door hun beklijvende persoonlijke verhalen: Anthony die 

toevallig via zijn urenlang surfen op het internet bij ICC terecht 

kwam en anderen aansprak om mee te gaan naar dit ‘Camp for 

Computers and Communication’ van blinden en slechtzienden 

- en daarbij ook bij LC Kortenberg het vuur aan de lont stak… . 

Dorien die eerst sceptisch stond tegenover dit opzet en dan via 

ICC een totaal nieuwe wereld leerde ontdekken en ondertussen 

ook een wervende kracht is in het ICC verhaal. Youssri die initi-

eel ook zijn bedenkingen had, maar daarna ook een echte ‘belie-

ver’ werd en Carla die vanuit Italië op de Belgische trein sprong 

- en ook letterlijk - toonde hoe ze via haar iPhone tickets kan 

boeken voor de trein en braille kan schrijven via haar iPhone!

Hun kennis van en werken met ICT toonde de ‘zienden’ 

in de zaal tot welke onvoorstelbare zaken de ICC’ers ondertus-

sen in staat zijn. Onze IP kreeg zelfs een Tweet van Anthony op 

zijn account tijdens de meeting. Ze zijn ondertussen zo ICT be-

gaafd, dat ze hun ervaring ook gaan delen met de deelnemers aan 

het Internationale ICC kamp in Leuven deze zomer. Als klap 

op de vuurpijl, bracht Youssri het lied dat hij later dit jaar gaat 

brengen op de internationale Lions-zangwedstrijd voor blinden 

en slechtzienden in Polen. En – om het verhaal nog verder op te 

smukken - gaan ze in het najaar ook een workshop houden op 

het Lions Europa Forum in Montreux…  Zoals ze zelf zegden: 

daar kijken we met spanning naar uit!

In dezelfde lijn lag het verhaal van voorzitter Jean-Philip-

pe van LC Kasteel van Gaasbeek met het Twin Vision project 

Bob Corlew ontmoet de blinde jongeren van ICC
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dat musea toegankelijk moet helpen maken voor dezelfde doel-

groep, een ander schitterend project dat verder wordt uitge-

werkt en hoopt andere musea zo ver te krijgen hun voorbeeld 

te volgen.

De boodschap van de ICC’ers was er een van dank voor de 

hulp van Lions, maar ook van hoop dat dit schitterend concept 

verder mag groeien om nog meer lotgenoten te bereiken – en 

niet alleen in België. IP Bob Corlew was onder de indruk en 

beloofde hier mee te willen aan werken.

Verder kwam ook de brillenactie van zone B51 aan bod. Past 

voorzitter van LC Kortenberg Eddy toonde hoe deze actie werd 

uitgediept tot een totaalconcept om via deelname aan externe 

activiteiten de bekendheid van Lions te vergroten, de sociale 

doelen meer in de kijker te zetten en ook aan ledenwerving te 

doen – wat ook vruchten heeft afgeworpen.

Tijdens de lunch werden concrete afspraken gemaakt om 

deze inspirerende ochtend niet als een eenmalige gebeurtenis in 

de analen van ons MD te laten verdwijnen, maar hier ook daad-

werkelijk gevolg aan te geven. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Bob Corlew deelt zijn visie over Lions mee aan de Lions van District 112 B

Bezoek van de Diabetes Liga
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Le President International Bob Corlew 

en visite

PAR STEFAAN WILLEMS

Traduction Monika Macken

C’était un moment unique pour les Lions Belges. Jour pour 

jour, exactement cent ans après la fondation du Lions Club In-

ternational à Chicago par Melvin Jones, le Président Internatio-

nal actuel Bob Corlew a rendu visite à  la Belgique. L’après-mi-

di du mardi 7 juin, Président Bob envoya un message “Happy 

Birthday Lions” aux 1.46 millions de Lions du monde entier de 

l’Avenue du Centenaire devant L’Atomium en se servant des 

medias sociaux.

Un moment absolument extraordinaire !

La veille, le président Corlew avait visité les Districts A, C 

et D. A Renaix, des dizaines d’enfants lui ont souhaité la bien-

venue en lui montrant leurs dessins pour les affiches de la paix. 

En souvenir de cette visite, un tilleul a été planté devant la Mai-

son des Lions locale. Ensuite , il a reçu des informations sur les 

projets des clubs, mais il a également pris connaissance du pa-

trimoine culturel que notre pays est en mesure d’offrir. Dans le 

courant de l’après-midi, il a découvert quelques projets du dis-

trict D à Flobecq et Enghien et a été à l’écoute des actions du 

district C.
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Le mardi matin, il a visité tout d’abord le Grand Béguinage 

à Louvain, suivi par une réunion de travail avec quelques clubs 

du district B.

Après l’envoi de son message à tous les Lions, on lui a pré-

senté le bus ‘Diabète’, sponsorisé par le LCIF. Etant donné que 

le président Corlew se trouvera l’année prochaine à la tête du 

LCIF, le moment était parfait pour lui montrer, dans une brève 

présentation, toutes les réalisations des Lions Belges et la façon 

dont ils contribuent à notre fondation.

La visite se termina par un évènement ‘meet & greet’ avec 

dîner dans le cadre unique du bureau principal Marnix de l’ING 

avec vue panoramique sur Bruxelles. De nombreux Lions venus 

des quatre coins du pays ont profité de cette occasion pour se 

faire photographier avec le président.

Le Directeur International Elien Van Dille, le PID Philippe 

Gérondal et l’entièreté du Conseil du Gouverneur peuvent être 

fiers de la réussite exceptionnelle de cette visite, qui a permis de 

montrer les réalisations des Lions de MD112 et ceci à un mo-

ment historique de notre mouvement. 

Un départ plus que parfait pour le siècle prochain !
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LCIF is  

betrokken.

De Stichting plant jaarlijks $ 

50 miljoen in te zamelen om te 
strijden tegen de mazelen en om 
andere uitdagingen in de wereld 
aan te gaan.

LCIF verhoogt de inzet en dit op een moment dat de 

noden nog nooit zo hoog waren.

Het is al bijna 50 jaar dat de Internationale Stichting het 

merkwaardige humanitair werk van Lions ondersteunt 

en zo de meest kwetsbare mensen en de meest 

noodlijdende gebieden op aarde helpt.

Terwijl we ons voorbereiden op deze viering van 50 jaar 

stellen we een objectief om jaarlijks 50 miljoen dollar op 

te halen. We weten dat dit een ambitieuze doelstelling 

is, maar dit zal de zichtbaarheid van de Lions lokaal en 

internationaal ten goede komen.

We kunnen zo meer problemen met het zicht opsporen, 

meer waterzuiveringssystemen aankopen, meer 

ziekenhuizen bouwen en meer heropbouwen na een 

catastrofe. We kunnen zo meer doen in de strijd tegen 

mazelen, een vermijdbare ziekte die nog altijd 300 

kinderen per dag doodt. Om deze epidemie in te dijken 

mobiliseert de Stichting de Lions en werkt ze samen 

met partners zoals GAVI, Vaccine Alliance, het Britse 

Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking en de Bill 

en Melinda Gates Foundation. 17,1 miljoen mensen 

van wie het zicht werd gered tussen de jaren 2000 en 

2014 zijn getuige van de noodzakelijkheid van deze 

Lionsacties.

De nood in de wereld stijgt en de Stichting wil meer 

kunnen doen. In 2015-2016 heeft het LCIF voor 39,5 

miljoen dollar aan fondsen verzameld en voor 45 

miljoen ondersteuning geboden. Lions starten een 

nieuw programma wereldwijd dat de hulp van de 

Stichting zal nodig hebben. Een hogere financiering is 

nodig om te voldoen aan de stijgende vraag om hulp.

Dankzij de hulp van Lions kan het LCIF zijn doel van 

50 miljoen dollar bereiken en meer hoop geven aan de 

wereld.

Hier volgen enkele voorbeelden van wat wij doen.

La Fondation fait monter les enchères, et ce, à un 

moment où les besoins n’ont jamais été aussi grands.

Cela fait bientôt 50 ans que la Fondation internationale 

soutient le remarquable travail humanitaire des Lions 

qui se mettent à la disposition des personnes les 

plus vulnérables et des lieux les plus défavorisés sur 

terre. Alors que nous nous préparons à célébrer notre 

Cinquantenaire en 2018, nous nous sommes fixés 

l’objectif de récolter 50 millions de dollars par an. C’est 

certes ambitieux mais cela permettra d’améliorer la 

visibilité des Lions aux niveaux local et mondial.

Nous pouvons augmenter les dépistages des troubles 

visuels, financer plus de systèmes de purification 

d’eau, construire plus de cliniques et travailler à plus de 

reconstructions après une catastrophe. Nous pouvons

faire plus dans la lutte contre la rougeole, maladie 

évitable qui tue 300 enfants chaque jour. Pour endiguer 

cette épidémie, la Fondation mobilise les Lions et 

travaille avec des partenaires comme Gavi, Vaccine 

Alliance, le ministère britannique du Développement 

International et la Fondation Bill & Melinda Gates. 17,1 

millions de personnes dont la vie a été sauvée entre 

2000 et 2014 témoignent que l’action des Lions est 

essentielle.

Les besoins mondiaux augmentent et la Fondation a la 

volonté de faire plus. En 2015-2016, la LCIF a collecté 

39,5 millions de dollars et a accordé 45 millions de 

subventions. Les Lions vont lancer un programme 

d’aides mondiales qui aura besoin du soutien de 

la Fondation. L’engagement financier devra suivre 

l’augmentation des subventions.

Grâce au soutien des Lions, la Fondationpeut atteindre 

son objectif de 50 millions de dollars pour répondre

aux besoins mondiaux. Vous pouvez lire ci-après ce 

que nous avons déjà réalisé. 

La Fondation

internationale 

mise

sur l’humanité

La Fondation prévoit de collecter 
50 millions de dollars 

chaque année pour lutter 
contre la rougeole et affronter les 
autres défis du monde.
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We bewijzen dat  

goed zijn 

belangrijk is.

Humanitaire hulp

Uur na uur buigt Mary Ndundo, een 

naaister van middelbare leeftijd, zich 

over haar naaimachine in Nairobi. Ze 

woont en werkt in Kibera, Kenia’s be-

ruchte sloppenwijk. Sinds ze een klei-

ne lening kreeg dankzij Lions en LCIF 

is haar bedrijfje gaan groeien. Ze naait 

broekpakken en truien voor school-

kinderen, en haar huisbaas heeft haar 

winkeltje uitgebreid. Ndundo is een 

van de vele vrouwen die nu beter in 

staat zijn om in de behoeften van hun 

gezin te voorzien dankzij een LCIF 

micro-onderneming project. Kleine 

leningen stellen de vrouwen in staat 

om grondstoffen en apparatuur aan te 

kopen om een bedrijfje op te starten 

of uit te breiden. De Lions van District 

411 A in Kenia, in samenwerking met 

ASA Kenia, geven deze mensen de 

mogelijkheid hun eigen lot in handen 

te nemen.

Nous faisons la 

preuve que  

la gentillesse compte.

Aide humanitaire

Jour après jour, Mary Ndundo, couturière d’âge moyen, se penche sur 

sa machine à coudre à Nairobi. Elle vit et travaille à Kibera, bidonville 

bien connu au Kenya. Depuis qu’elle a reçu un petit prêt de la LCIF et 

des Lions, son commerce s’est étendu. Elle coud des survêtements et 

des sweaters pour les enfants des écoles et son propriétaire a agran-

di son échoppe. Ndundo est l’une des nombreuses femmes qui sont 

maintenant capables de subvenir aux besoins de leur famille grâce à 

un projet de microentreprise. Les microprêts permettent aux femmes 

d’acheter des matières premières et du matériel pour démarrer ou 

étendre leur etreprise. Les Lions du district 411 A, au Kenya, en par-

tenariat avec Kenya ASA, permettent aux personnes démunies de 

prendre leur destin en main.
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Zorgen voor de jeugd

Op een dag stuurde Leah Roberts 

haar hele vijfde klas naar het bu-

reau van de directeur. De leerlingen 

werden er niet naartoe gestuurd 

omwille van slecht gedrag, maar om 

felicitaties in ontvangst te nemen. Een 

schuchtere leerling die aarzelde om 

zijn geschreven tekst te tonen werd 

door zijn medeleerlingen aangemoe-

digd toen ze zijn naam begonnen te 

scanderen. Nadat mevrouw Roberts 

de tekst luidop had voorgelezen was 

er geen gegrinnik, enkel lof. Deze 

positieve ingesteldheid werd de regel 

in de klaslokalen van de Wayside 

Middle School bij Fort Worth in Texas 

sinds Lions Quest, LCIF’s sociaal 

en emotioneel leerprogramma, werd 

toegepast. Roberts wijdt de toename 

van het enthousiasme, de integri-

teit, burgerzin en mededogen aan 

het Lions Quest programma. Lions 

Quest werd aangenomen door het 

Eagle Mountain Saginaw Independent 

School District in Fort Worth dankzij 

een subsidie van $300.000 van de 

NoVo Foundation. Lions Quest zorgde 

voor de opleiding van meer dan 

600.000 leraren en bereikte meer dan 

14 miljoen leerlingen in 100 landen.

Sauver la vue

Au Salvador, pays pauvre terrorisé par 

des gangs violents, les parents dont 

les enfants avaient des problèmes 

de vue ne savaient pas où se rendre. 

Les structures de soin sont rares, 

voire inexistantes. L’hôpital national 

pour enfants Benjamin Bloom est le 

seul établissement du pays dédié aux 

enfants. Grâce à la LCIF et aux Lions, 

les enfants du Salvador peuvent enfin 

bénéficier de soins visuels. Les Lions 

du district D2 au Salvador ont reçu 

une subvention Sight First de 53.601 

dollars destinée à développer le 

Programme national pédiatrique pour 

la Vision basse de Benjamin Bloom. 

La subvention a permis d’améliorer 

les infrastructures et de former 28 

professionnels de la vue. Grâce à la 

LCIF, les Lions protègent la vue au 

Salvador et partout dans le monde.

Hulp bij rampen

Typhoon Soudelor bracht verwoesting 

in de westelijke regio van de Stille 

Oceaan en veroorzaakte tientallen 

doden in de zomer van 2015. Moes-

sonregens, stormwinden, overstro-

mingen en landverschuivingen lieten 

miljoenen gezinnen zonder water, 

elektriciteit noch onderdak. LCIF 

gaf onmiddellijk een Emergency 

Grant van $100.000 aan de Lions 

van het District 204 Micronesia voor 

hulpverlening in Saipan. Een Major 

Catastrophy Grant van $200.000 

werd aan het Multiple District 300 

Taiwan toegekend om te voorzien in 

kortetermijnbehoeften maar ook voor 

heropbouw op lange termijn. Het 

LCIF Emergency Grant Programma 

voorziet in financiële steun aan Lions 

en andere partners die betrokken zijn 

in hulp bij rampen en wederopbouw. 

Wanneer een ramp toeslaat en het 

nieuws haalt, willen Lions helpen. 

LCIF geeft hun die mogelijkheid. “ 

Wanneer ik iemand in de miserie zie, 

voel ik de pijn mee. En ik wil zoveel ik 

kan helpen” zegt donateur Lion Terri 

Oster van de West Hempstead Lions 

Club in New York.



juli     2017     juillet       13

Hoop ligt 

binnen  

handbereik
Elke persoon, elk gezin in nood 

motiveert ons om onze objectieven 

bij te stellen.

Elke vriendelijke actie en elke 

geschonken dollar creëert hoop. Want 

het is niet altijd gemakkelijk weg te 

kijken als mensen moeite hebben. 

Maar door de inspanningen van Lions 

en LCIF, kan hoop worden hersteld.

De cijfers bewijzen het. In 2015-16 heeft 

de Stichting het leven van meer dan 44 

miljoen mensen beïnvloed, waarbij grote 

projecten werden opgezet. 44 miljoen 

reële mensen zoals Mary Ndundo, wiens 

leven is verbeterd dankzij een LCIF 

micro-onderneming project. Daarom is 

LCIF van belang.

Bovendien is LCIF echt jouw Stichting. 

Elke ingezamelde dollar vloeit terug 

naar een lokale gemeenschap door 

de inspanningen van de Lions. En elke 

dollar wordt besteed daar waar het de 

LCIF kan geen van deze doelen verwezenlijken zonder 
de inzet van Lions over de hele wereld. Denk a.u.b. na 
over de manier waarop u en uw club dromen kunnen 
blijven waarmaken in de toekomst.

Joe Preston

2015-16 LCIF Chairperson

grootste impact zal hebben en wordt beheerd in volledige 

transparantie. Het mag niet verbazen dat onze Stichting 

vier sterren kreeg - de hoogste score - vanwege Charity 

Navigator en dit reeds voor zes opeenvolgende jaren.

Het is waar, $ 50 miljoen per jaar ophalen is ambitieus, 

vooral in een tijd waarin de betrokkenheid bij 

vrijwilligersorganisaties daalt. Dat is $ 10 miljoen meer dan 

wat de Stichting in 2015-2016 ontving.

Het bereiken van dat doel vereist vernieuwde inzet, 

empathie en uitzonderlijke vrijgevigheid. Maar vooral 

vraagt het van ons - alle 1,4 miljoen Lions- samenwerking, 

in het besef van de levens die we zullen veranderen door 

onze inzet en zonder te vergeten de vreugde die dit 

meebrengt en de glimlach die ons verwelkomt wanneer 

we anderen helpen.

Als elke Lion 10 dollar aan de Stichting gaf, zouden we 

ons niet alleen aan ons nieuw doel bereiken, we zouden 

er ver boven gaan. Met LCIF die het werk van Lions 

ondersteunt, en Lions die LCIF ondersteunen, is er echt 

geen limiet op hoeveel hoop we kunnen teruggeven naar 

de wereld.

Lees de volledige brief en het jaarrapport op  //LCIF.org/AnnualReport

L’espoir à 

portée de 

mains
Chaque personne, chaque 

famille dans le besoin  

nous incite à augmenter  

nos objectifs.

Chaque geste de gentillesse et chaque 

dollar donné se convertit en espoir. Parce 

qu’il n’est pas toujours facile de regarder 

ailleurs quand les gens souffrent. Mais 

grâce aux efforts des Lions et de la LCIF, 

nous pouvons redonner de l’espoir.

Les chiffres le montrent. En 2015-2016, 

la Fondation a amélioré les vies de plus 

de 44 millions de personnes, en mettant 

en place des projets à grande échelle. 44 

millions de personnes réelles comme Mary 

Ndundo, dont la vie a été améliorée grâce 

au programme de microentreprise de la 

LCIF. C’est pourquoi la LCIF compte.

Qui plus est, la LCIF est votre Fondation. 

Chaque dollar collecté est directement 

réinjecté localement grâce aux Lions. 

Chaque dollar est versé là où il aura le 

plus d’effet et où il sera géré en toute 
transparence. Il n’est pas surprenant que notre Fondation 

ait reçu la plus haute distinction – 4 étoiles – de la part 

de Charity Navigator (site d’évaluation des organisations 

charitables) depuis 6 années consécutives.

C’est vrai, collecter 50 millions de dollars est ambitieux, 

particulièrement à une époque où l’engagement dans les 

associations de bénévoles est en déclin. C’est 10 millions 

de plus que ce que la Fondation a collecté en 2015-2016.

Cet objectif va exiger de nous un engagement renouvelé, 

de l’empathie mais aussi une générosité exceptionnelle. 

Mais par-dessus tout, cela nous demandera, à nous 

les 1,4 million de Lions, de nous unir, conscients des 

vies que nous allons changer par notre engagement, en 

n’oubliant jamais le bonheur qui nous saisit et les sourires 

qui nous accueillent lorsque nous aidons les autres.

Si chaque Lion donne 10 dollars à la Fondation, nous 

n’atteindrons pas seulement notre objectif mais nous le 

dépasserons largement. Si la LCIF soutient le travail des 

Lions et que les Lions soutiennent la LCIF, nous pouvons 

repousser les limites de l’espérance que nous apportons 

au monde.

« La Fondation ne peut pas accomplir ces prouesses 
sans l’engagement des Lions partout dans le monde. 
Réfléchissez à la façon dont vous et votre club 
pourront contribuer à réaliser des rêves.»

Joe Preston

2015-16 Président LCIF

Lisez la lettre complète et le rapport annuel sur LCIF.org/AnnualReport
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PROCES-VERBAAL

ALGEMENE VERGADERING VAN DE  

VZW BIJVERENIGING VAN DE LIONS CLUBS VAN BELGIE 

MULTIPLE DISTRICT 112 BELGIUM

10 JUNI 2017 - 9.00 u

SALLE DES ACACIAS - 7850 EDINGEN

De uitnodigingen werden volgens de van kracht zijnde 

statutaire schikkingen vóór de algemene vergadering met de 

agenda en de voorstelling van het budget voor het werkingsjaar 

2017-2018 naar de Gouverneurs, Past Gouverneurs, Vicegou-

verneurs en Clubvoorzitters gezonden. 

AGENDA

1. Goedkeuring van het proces-verbaal van de algemene vergade-

ring van 10 december 2016 te Diegem.

2. Voorstelling van het budget voor het werkingsjaar 2017-2018.

De Voorzitter van de Raad van Bestuur, Remy HUWAERT, 

opent de algemene vergadering van de VZW Bijvereniging van 

de Lions Clubs van België Multiple District 112 Belgium om 9 u.

De vergadering wordt vertegenwoordigd door de:

  1  Voorzitter van de Raad van Bestuur en bestuurder 

  4  Gouverneurs en bestuurders 

63  Past Gouverneurs

  8  Vice-Gouverneurs

29 Clubs van het District 112-A

35 Clubs van het District 112-B

36 Clubs van het District 112-C

36 Clubs van het District 112-D

1. Goedkeuring van het proces-verbaal van de Algemene 

Vergadering van 10 december 2016 te Diegem.

Het proces-verbaal wordt unaniem goedgekeurd minus 1 
onthouding en 2 negatieve stemmen.

2. Voorstelling van het budget voor het werkingsjaar 2017-2018.

De Penningmeester-generaal verklaart alle posten van het 

budget, zowel wat de uitgaven als de inkomsten betreft.

Het budget 2017-2018 wordt ter stemming voorgelegd:

359 stemmen worden uitgebracht:

 314 positieve stemmen

    43 negatieve stem

       2 onthoudingen of ongeldige stemmen

Het budget 2017-2018 wordt goedgekeurd.

De voorzitter van de Raad van Bestuur sluit de zitting om 

9.15 u.

Carl TACK  Remy HUWAERT

Secretaris-generaal Voorzitter van de Raad van Bestuur

PROCES-VERBAAL

ALGEMENE VERGADERING VAN DE  

VZW HUMANITAIR FONDS VAN DE LIONS CLUBS 

VAN BELGIE MULTIPLE DISTRICT 112 BELGIUM

10 JUNI 2017 - 9.15 u

SALLE DES ACACIAS - 7850 EDINGEN

De uitnodigingen werden volgens de van kracht zijnde 

statutaire schikkingen vóór de algemene vergadering met de 

agenda en de voorstelling van het budget voor het werkingsjaar 

2017-2018 naar de Gouverneurs, Past Gouverneurs, Vicegou-

verneurs en Clubvoorzitters gezonden.

AGENDA

1. Goedkeuring van het proces-verbaal van de algemene vergade-

ring van 10 december 2016 te Diegem.

2. Voorstelling van het budget voor het werkingsjaar 2017-2018.

De Voorzitter van de Raad van Bestuur, Remy HUWAERT, 

opent de algemene vergadering van de VZW Humanitair Fonds van 

de Lions Clubs van België Multiple District 112 Belgium om 9.15 u.

De vergadering wordt vertegenwoordigd door de:

  1  Voorzitter van de Raad van Bestuur en bestuurder 

  4  Gouverneurs en bestuurders 

63  Past Gouverneurs

  8  Vice-Gouverneurs

29 Clubs van het District 112-A

35 Clubs van het District 112-B

36 Clubs van het District 112-C

36 Clubs van het District 112-D

1. Goedkeuring van het proces-verbaal van de Algemene 

Vergadering van 10 december 2016 te Diegem.

Het proces-verbaal wordt unaniem goedgekeurd minus 2 
onthoudingen en 1 neen.

2. Voorstelling van het budget voor het werkingsjaar 2017-2018.

De Penningmeester-generaal verklaart alle posten van het 

budget, zowel wat de uitgaven als de inkomsten betreft.

Het budget 2017-2018 wordt ter stemming voorgelegd:

346 stemmen worden uitgebracht:

 326 positieve stemmen

    19 negatieve stem

       1 onthoudingen of ongeldige stemmen

Het budget 2017-2018 wordt goedgekeurd.

De voorzitter van de Raad van Bestuur sluit de zitting om 

9.30 u.

Carl TACK  Remy HUWAERT

Secretaris-generaal Voorzitter van de Raad van Bestuur



PROCES-VERBAL

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASBL ASSOCIATION 

AUXILIAIRE DES LIONS CLUBS DE BELGIQUE 

MULTIPLE DISTRICT 112 BELGIUM

10 JUIN 2017 - 9.00 h

SALLE DES ACACIAS - 7850 ENGHIEN

Les convocations ont été adressées aux Gouverneurs, Past 

Gouverneurs, Vice-Gouverneurs et Présidents de Clubs selon les 

dispositions statutaires en vigueur avant l’Assemblée Générale 

avec l’ordre du jour et la présentation du budget pour l’exercice 

2017-2018.

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale 

du 10 décembre 2016 de Diegem.

2. Présentation du budget pour l’exercice 2017-2018.

Le Président du Conseil d’Administration, Remy HUWAERT, 

ouvre l’Assemblée Générale de l’ASBL Association Auxiliaire des 

Lions Clubs de Belgique Multiple District 112 Belgium à 9h.

L’assemblée est représentée par :

  1 Président du Conseil d’Administration et administrateur

  4 Gouverneurs et administrateurs

63 Past Gouverneurs

  8 Vice-Gouverneurs

29 Clubs du District 112-A

35 Clubs du District 112-B

36 Clubs du District 112-C

36 Clubs du District 112-D

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale 

du 10 décembre 2016 de Diegem.

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité moins 1 absten-
tion et 2 votes négatifs.

2. Présentation du budget pour l’exercice 2017-2018.

Le Trésorier Général détaille tous les postes du budget, tant 

au niveau des dépenses que des   recettes.

Le budget 2017-2018 est soumis au vote :

359 votes ont été exprimés :

 314 votes positifs

   43 votes négatifs

     2  abstentions ou nuls

Le budget 2017-2018 est approuvé.

Le président du conseil d’administration lève la séance à 

9h15.

Carl TACK  Remy HUWAERT

Secrétaire général Président du conseil d’administration

PROCES-VERBAL

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASBL FONDS 

HUMANITAIRE DES LIONS CLUBS DE BELGIQUE 

MULTIPLE DISTRICT 112 BELGIUM

10 JUIN 2017 - 9.15 h

SALLE DES ACACIAS - 7850 ENGHIEN

Les convocations ont été adressées aux Gouverneurs, Past 

Gouverneurs, Vice-Gouverneurs et Présidents de Clubs selon les 

dispositions statutaires en vigueur avant l’Assemblée Générale 

avec l’ordre du jour et la présentation du budget pour l’exercice 

2017-2018.

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale 

du 10 décembre 2016 de Diegem.

2. Présentation du budget pour l’exercice 2017-2018.

Le Président du Conseil d’Administration, Remy HUWAERT, 

ouvre l’Assemblée Générale de l’ASBL Fonds Humanitaire des 

Lions Clubs de Belgique Multiple District 112 Belgium à 9h15.

L’assemblée est représentée par :

  1 Président du Conseil d’Administration et administrateur

  4 Gouverneurs et administrateurs

63 Past Gouverneurs

  8 Vice-Gouverneurs

29 Clubs du District 112-A

35 Clubs du District 112-B

36 Clubs du District 112-C

36 Clubs du District 112-D

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale 

du 10 décembre 2016 de Diegem.

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité moins 2 absten-
tions et 1 vote négatif.

2. Présentation du budget pour l’exercice 2017-2018.

Le Trésorier Général détaille tous les postes du budget, tant 

au niveau des dépenses que des   recettes.

Le budget 2017-2018  est soumis au vote :

346 votes ont été exprimés :

 326 votes positifs

   19 votes négatifs

     1  abstention ou nul

Le budget 2017-2018 est approuvé.

Le président du conseil d’administration lève la séance à 

9h30.

Carl TACK  Remy HUWAERT

Secrétaire général Président du conseil d’administration
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Lions Young Ambassador Award 

2016-2017
DOOR PASCAL DE MOOR
President YAA MD112

In alle Districten werd er dit jaar een Young Ambassador 

gevonden.

Uit de 4 voorgestelde kandidaten van District A werd Tom 

Maertens (17 jr) als Young Ambassador aangeduid. Tom maakt 

zich verdienstelijk doordat hij jongeren in Kameroen (school 

Samaccol) leert omgaan met een PC.

District B had slechts één kandidaat: Cedric Verlinden 

(17 jr). Maar dat neemt niet weg dat Cedric ook meer dan ver-

dient Young Ambassador is. Samen met drie vrienden doet hij 

aan fundraising ten voordele van kansarme jongeren in Uganda 

(Foodstep Uganda).

Onze derde Young Ambassador was ook de enige kandidate 

in District C. Juliette Angel (16 jr) volgt les aan de Europese 

School te Brussel waar zij de groep You & Me (YAM) heeft op-

gericht, wat een groep is van 16 vrijwilligers. Dit jaar ging hun 

keuze naar 3 goede doelen: WWF, IO NON CROLLO = voor 

de aardbeving in Italië, de vluchtelingen te Brussel. Hiervoor or-

ganiseren zij diverse fundraising-activiteiten.

Julien Verset (16 jr) werd door District D uit 2 kandida-

ten verkozen tot Young Ambassador. Samen met 3 vrienden 

verzamelde Julien meer dan € 15.000 al fietsend door België & 

Luxemburg, en dit ten voordele van La Chaîne de l’Espoir.

Al deze jongeren verdienen een pluim omdat ze elk op hun 

manier een steentje bijdragen door hun vrijwillige inzet met het 

oog op een betere samenleving. Zij werden dan ook gelauwerd 

op de Conventie van hun respectievelijk District alsook moch-

ten zij deelnemen aan de Nationale wedstrijd in het Lionshuis 

op 30 april waar Juliette Angel met haar project YAM verkozen 

werd tot Belgische laureate Young Ambassador 2017. In septem-

ber zal zij ons land mogen vertegenwoordigen op de Europese 

wedstrijd tijdens het Europaforum te Montreux.

Tous les Districts ont trouvé un Young Ambassador cette an-

née.

Des 4 candidats présentés dans District A Tom Maertens (17 

ans) a été élu comme Young Ambassador. Tom se rend utile en en-

seignant les jeunes au Cameroun (à l’école Sammacol) comment 

utiliser un ordinateur.

Le District B n’avait qu’un candidat : Cedric Verlinden (17 

ans). Mais cela ne veut pas dire que Cedric n’est pas plus que digne 

d’être Young Ambassador. Ensemble avec 3 copains il organise des 

collectes de fonds au bénéfice des jeunes défavorisés en Ouganda 

(Foodstep Uganda).

Notre troisième candidat Young Ambassador était aussi la 

seule & unique candidate dans District C. Juliette Angel (16 ans) 

suit des cours à l’école Européenne à Bruxelles où elle a crée son 

projet You & Me (YAM). C’est un groupe de 16 jeunes bénévoles 

qui ont choisi cette année 3 projets caritatifs : WWF, IO NON 

CROLLO (pour les tremblements de terre en Italie), les réfugiés à 

Bruxelles. Pour cela ils organisent des récoltes de fonds.

Julien Verset (16 ans) a été élu par District D Young Ambas-

sador de 2 candidats. Ensemble, avec ses trois amis ils ont récoltés 

plus de € 15.000 lors de la performance d’exploits cyclistes au béné-

fice de La Chaîne de l’Espoir.

Nous voulons positionner et remercier ces jeunes pour leur 

investissement personnel et les résultats obtenus sur le plan social. 

Pour cela ils ont tous été lauriés sur la Convention de leur propre 

District.et en plus ils ont pu participer le 30 avril au concours Na-

tional à la Maison du Lions où Juliette Angel à été élu avec son pro-

jet YAM lauréate Belge Young Ambassador 2017. Lors du Forum 

Européen à Montreux qui aura lieu en septembre elle va pouvoir 

présenter la Belgique au Concours Européen.

vlnr Emily Martens (LC Waregem Ascot), Tom Maertens, Anne Verhulst (coördinator B), Cedric Verlinden, Juliette Angel,  

Célimène Marghem (coordinateur C), Julien Verset, Edith Pagano (coordinateur D), Pascal de Moor (president YAA)
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Nationaal Werk 2016-2017
DOOR RAF VAASEN

De commissie hoopt ieder jaar op een talrijke deelname 

van de clubs maar ook dit jaar bleef het aantal deelnemers 

onder de verwachtingen.

Nu reeds roept de commissie de clubs op om in 2017-

2018 deel te nemen en een dossier in te dienen.

Het Nationaal Werk is van de clubs en onze Lions.

Dit jaar werden 6 dossiers weerhouden die aan alle voor-

waarden voldeden en met hun lidmaatschap in orde zijn.

Zoals steeds werden deze dossiers door de commissie onder-

zocht en zijn al deze clubs en hun werken bezocht.

De commissie is 8 keer samengekomen, ieder lid heeft meer 

dan 1.000 km afgelegd om alle goede doelen en clubs te bezoe-

ken.

De voornaamste beoordelingspunten zijn :
1. De inzet en het engagement van de clubs: financieel, materieel 

en intellectueel.

2. Het belang van het sociale doel in de gemeenschap en de 

duurzaamheid van de werking.

3. De invloed en bekendheid van het werk in de samenleving, het 

imago van de Lions en de weergave ervan in de media.

Op basis van deze criteria is de commissie tot volgend resul-

taat gekomen:

6° prijs 2.500 € voor LC Brussels Bruocsella dat de voort-

durende zorg voor terminale patiënten in het Universitair Hos-

pitaal Saint-Luc in Brussel ondersteunt en zo deze moeilijke pe-

riode voor patiënt en omgeving meer draaglijk maakt.

5° prijs 5.000 € gaat naar LC Boom voor hun jarenlange 

ondersteuning en samenwerking met de MS kring De Hoorn, 

één van de grootste kringen in Vlaanderen. De “handicar” is na 

meer dan 10 jaar aan vervanging toe en zal ook meer comfort 

aan deze patiënten kunnen bieden.

4° prijs 7.500 € is voor LC Mons Hauts Pays. Deze club 

steunt een uitzonderlijk werk in Hensies, een stadje gelegen aan 

een oude mijnsite aan de Franse grens. Abbé Leman heeft een 

huis opengesteld voor armen en daklozen uit de streek en er hun 

thuis van gemaakt. Maar vooral door deze mensen zelf te laten 

klussen, zelf hun tehuis te renoveren en een oude dorpscinema 

in te richten om zo onderdak te geven aan 10 mensen. De Lions 

zorgen niet alleen voor financiering maar ook voor begeleiding 

en materiële steun. Er wordt ook gewerkt om de organisatie 

meer structuur te geven en duurzamer te maken.

De commissie werkt met een waardering van 10 punten en 

ieder lid geeft in de voorbereiding zijn score, daarna wordt er ge-

delibereerd om tot een besluit te komen. Dit jaar kwamen op die 

manier 3 dossiers uit op een verschil van nauwelijks één procent.

Daarom heeft de commissie deze drie dossiers ex-aequo de 

eerste prijs toegekend.

De eerste 1° prijs 15.000 € gaat niet naar één club maar 

naar een hele zone B41 van district 112B.

De commissie wil deze samenwerking tussen clubs als voor-

beeld stellen voor andere clubs en zones.
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Hierdoor kunnen grotere, duurzamere en langdurige pro-

jecten ondersteund en gerealiseerd worden. De clubs LC Aar-

schot, LC Aarschot Parel van het Hageland, LC Diest, LC St 

Joris Winge en LC St Pieters Rode Kasteel Van Horst, samen 

zone B41 hebben zo de realisatie van Groenhoef mogelijk ge-

maakt en ze ondersteunen actief de dagelijkse werking in dit 

mooie nieuwe gebouw.

Groenhoef is een tehuis voor mensen met een NAH of 

Niet-Aangeboren-Handicap als gevolg van een zeer ernstig trau-

ma. De directrice van Groenhoef stelt dat onze Lions-slogan: 

“Where there is a need, there is a Lion” in dit geval een echte 

waarheid is.

De tweede 1° prijs van 15.000 € is voor LC Bruxelles 

Saint Hubert en het pensionaat Henri Jaspar.

Deze instelling voor bijzondere jeugdzorg in de Brusselse 

agglomeratie is een thuis voor een vijftigtal kinderen en is ook 

de crisisopvang voor de Brusselse regio 24/7, dus dag en nacht 

open.

De club ondersteunt financieel, beheert de instelling mede, 

doet onderhoudswerken voor het pensionaat Henri Jaspar, maar 

ze organiseert en neemt ook deel aan de activiteiten voor de kin-

deren.

De commissie was onder de indruk van het geleverde werk 

en vooral de vriendschappelijke sfeer waarin samengewerkt 

wordt in deze prachtige instelling.

De derde 1° prijs van 15.000 € is bestemd voor een dyna-

mische club die onze hoofdstad in haar hart draagt: LC Brus-

sel Munt. Deze club bestaat 20 jaar en steunt ook al 20 jaar de 

VZW Lhiving. Priester en straathoekwerker Johnny De Mot 

heeft Zorgwonen, nu Lhiving opgestart om Aids-besmette jon-

geren op te vangen en een onderdak te bieden. Deze jongeren 

werden toen gemeden en konden geen woning huren, uitgeslo-

ten dus.

Door de aankoop van 2 appartementen heeft LC Brussel 

Munt voor een duurzame ondersteuning gezorgd.

Nu zijn er plannen om een pand aan te kopen en in te rich-

ten aan het Madouplein om de zichtbaarheid te vergroten en 

ook de toegangsdrempel te verlagen voor de minsten onder de 

minsten in onze stedelijke samenleving.

Deze voorbeelden kunnen niet anders dan andere Lions 

clubs te motiveren om zich in te zetten in onze samenleving en 

“Waar een nood is, is een Lion”. Onze slogan waar te maken en 

een dossier voor het Nationaal Werk in te dienen.

Tot slot wil ik stellen dat mijn raming van vorig jaar dat alle 

Lions clubs in België meer dan 5 miljoen € aan goede doelen 

schenken, een onderschatting is en het waarschijnlijk meer dan 

6.000.000,00 € is.

Daarom de vraag aan alle clubs, gouverneurs en zonevoor-

zitters, publiceer het cijfer dat elke club schenkt en communi-

ceer het totale bedrag dat in 2016/2017 aan goede doelen ge-

schonken werd aan de buitenwereld.
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Œuvre Nationale 2016-2017
PAR RAF VAASEN

Chaque année, la commission espère une grande partici-

pation des clubs mais le nombre de participants n’a pas été au 

niveau des attentes. En ce moment, la commission invite déjà 

les clubs à introduire des dossiers pour l’exercice 2017-18.

L’Œuvre Nationale appartient aux clubs et aux Lions.

Cette année, nous avons retenu 6 dossiers qui ont satisfai-

sant aux conditions de participation et qui sont en ordre avec 

leurs cotisations. Tous les dossiers rentrés ont été examinés par la 

commission qui a rendu visite à tous les clubs et à leurs œuvres. 

La commission s’est réunie 8 fois. Plus de 1.000 km ont été par-

courus pour visiter les différentes œuvres.

Les points principaux d’évaluation sont :
1. Les efforts et engagements des clubs, tant financièrement que 

matériellement et intellectuellement.

2. L’importance de l’œuvre dans la communauté et la durabilité 

de l’activité.

3. L’influence dans la société et l’image des Lions avec l’œuvre et 

les publications dans les médias.

Sur base de ces critères la commission a attribué :

Le 6ème prix de 2.500 € au LC Brussels Bruocsella pour 

son engagement dans les soins continus à l’Hôpital Universi-

taire Saint Luc envers les patients et leur famille lors d’une pé-

riode difficile à traverser.

Le 5ème Prix de 5.000 € pour LC Boom et le cercle MS De 

Hoorn. Le LC Boom soutient depuis plusieurs années le cercle 

et ses patients, qui est parmi les plus grands cercles en Flandre.

Le ‘Handicar’ des patients en chaise roulante doit être rem-

placé après 10 ans. L’amélioration du confort et de la technolo-

gie sont toujours les bienvenus.

Le 4ème prix de 7.500 € est attribué au LC Mons Haut-

Pays. Les Lions soutiennent une œuvre exceptionnelle à Hen-

sies, une petite ville dans un ancien site minier près de la fron-

tière française. Abbé Leman a ouvert sa maison pour les pauvres 

de la région et les sans-abri. Remarquable est surtout la mise au 

travail (rénovation et petits travaux de la maison et ancien ciné-

ma) des résidents eux-mêmes afin de leur apprendre à vivre en 

autarcie. LC Mons Haut-Pays supporte le projet financièrement, 

matériellement et en donnant des conseils lors des travaux. Une 

structure durable est en train d’être réalisée par l’abbé Leman et 

le Lions Club.

La commission quotte les dossiers sur 10 points et chaque 

membre communique ses points et puis il y  a une délibération 

pour classer les dossiers. Cette année 3 dossiers ne différaient 

que d’un pourcent, alors la commission a décidé de classer trois 

dossiers exæquo à la première place.

Le premier 1er Prix de 15.000 € n’est pas attribué à un club 

mais à 5 clubs de la zone B 41 du district 112 B. La coopéra-

tion entre ces 5 clubs peut être un exemple pour d’autres et peut 

permettre de réaliser des projets plus importants et durables 
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pendant une plus longue période.

Groenhoef est un institut pour des personnes handicapées 

à la suite d’un accident ou d’une maladie. Les clubs, LC Aar-

schot, LC Aarschot Parel van het Hageland, LC Diest, LC St 

Joris-Winge et LC St Pieters-Rode ont permis de réaliser ce ma-

gnifique bâtiment pour une vingtaine personnes et supportent 

activement la gestion journalière avec la direction et les patients. 

La directrice de Groenhoef disait que “Où il y a un besoin, il y a 

des Lions” n’est pas seulement un slogan, mais pour Groenhoef 

une vraie réalité.

Le deuxième 1er Prix de 15.000 € est attribué au LC 

Bruxelles Saint-Hubert pour leur œuvre au Pensionnat Henri 

Jaspar. Cet institut est une aide à la jeunesse dans l’aggloméra-

tion bruxelloise, c’est une maison pour une cinquantaine d’en-

fants et assure aussi un accueil d’urgence dans la région, 7 jours 

/ 7, 24h/24/h. Le club soutient financièrement l’institut depuis 

des années, il aide dans la gestion de celui-ci et participe lors des 

travaux d’entretien. Le club organise et participe aux activités 

pour les enfants. 

La commission a été impressionnée du travail accompli ain-

si que par l’ambiance chaleureuse qui y règne.

Le troisième 1er Prix de 15.000 € est attribué à un club 

dynamique qui porte notre capital dans son cœur : LC Brussel 

Munt.

Le club existe depuis 20 ans et soutient aussi depuis 20 ans 

l’asbl Lhiving à Bruxelles.

L’abbé et éducateur de rue Johnny De Mot a créé Zor-

gwonen, devenu l’asbl Lhiving, pour accueillir et offrir un toit 

à des jeunes atteints du virus du Sida. Ces jeunes étaient quasi 

au ban de la société et ne trouvaient plus de logement. En ache-

tant 2 appartements, LC Brussel Munt leur assure un soutien 

durable.

Afin de créer une plus grande visibilité et de baisser le seuil 

d’accès, Lhiving et le LC Brussel Munt ont acheté un rez de 

chaussée près de la place Madou, au centre-ville afin d’accueillir 

encore plus facilement les plus démunis de notre société et de 

les aider.

Ces exemples ne peuvent que motiver les Lions Clubs à 

s’investir dans notre société et à mettre en pratique le slogan des 

Lions “ Where there is a need, there is a Lion” et de rentrer un 

dossier auprès de la Commission de l’Œuvre Nationale.

Pour conclure, je voudrais encore préciser que mon estima-

tion de l’année passée concernant l’ensemble des dons faits par 

les Lions Clubs de Belgique de plus de 5 millions € aux œuvres 

sociales est en-dessous de la réalité et que l’on peut dire que le 

montant est supérieur à 6.000.000,00 € 

C’est la raison pour laquelle je demande aux gouverneurs 

et présidents de zone de faire connaître les divers dons par les 

clubs en 2016-2017 aux œuvres sociales et de le communiquer 

au grand public.
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Op de koffie bij Ere-gouverneur 

Koning Filip!

DOOR PATRIK VERVINCKT

Remy Huwaert, onze Council Chairman, zei het al meer dan 

een jaar geleden: 

‘I had a dream – onze Koning Filip komt naar mijn Conventie!’

Na enkele rondjes welles-nietes en vele maanden later – niet 

dus. Maar er zijn Lions-leden met een bijzonder goed gevuld 

adressenboekje, toch wel dus – audiëntie bij onze Ere-gouver-

neur Koning Filip.

29 mei, een datum die voor altijd in gouden letters zal zijn 

opgenomen in de Lions-annalen van MD 112!

Zo’n 20’ sta ik op wacht op de Coudenberg, tot Marc, onze 

governor-elect, mij komt oppikken – je kan toch niet als een 

pendelaar te voet toekomen aan het paleis.  Marcs achterbank 

is al goed gevuld met Carl en Remy. Ik duw me erbij en voel de 

gespierde rechterdij van Remy, tot aan het paleis. Nog snel even 

overleggen – wat moeten we zeggen, Sire, Majesteit, Monseig-

neur…?

Het reuze hekken wordt ons geopend, zweten doen we al, 

de spanning neemt toe. Enkele mannen in zwarte lakei begroe-

ten en begeleiden ons, de kabinetschef van koning Filip brieft 

ons in detail hoe het bezoek zal verlopen:

De koning begroet ons één na één, werkt geduldig de rij Li-

ons-bezoekers af, tijd voor de groepsfoto, dan naar de ons toege-

wezen plaats aan een wat immens aandoende ronde tafel. 

De vergulde koffiekopjes staan klaar, de zilveren koffiekan-

netjes weerkaatsen het felle zonlicht, het kader is impressionant 

en groots.

Koning Filip opent de vergadering met: ik ben onwetend 

over Lions, ik ben erg blij dat ik nu eindelijk van jullie kan verne-

men wat jullie doen. Remy leidt deskundig in, geeft het woord 

aan Elien. Elien als Internationaal Directeur dwingt respect af, 

dat zie je zo. Hij staat recht en vertelt honderduit, als ware hij 

een Lions Ambassador van 112A: over Chicago in 1917, over 

Melvin Jones en Helen Keller, over het LCIF en de ‘Knights of 

the Blind’, over ‘One Shot,  One Life’ – gelukkig had hij al de 

mazelen erbij vernoemd!- en naar de toekomst toe, van 100 mio 

mensen helpen per 2 jaar naar 200 mio per jaar. Koning Filip 

lijkt toch wel onder de indruk van zoveel ‘We Serve’-geweld!

Philippe Gérondal wordt voorgesteld als boardmember van 

het LCIF, en licht toe dat het LCIF niet alleen onze sterke en 

bijzonder doeltreffende Lions-NGO is, maar ook een hefboom 

biedt aan onze clubs voor projecten in eigen land. 

Tenslotte neemt Roland Pockelé-Dilles, de man van 112B, 

het woord namens de gouverneurs, en licht een aantal ser-

vice-projecten toe. Voor ons district heb ik ervoor gekozen 

SAM toe te lichten – het project van LC Kortrijk-Mercurius, 

LC Ronse en LC Deinze, het coachen van kansarme studenten 

op niveau hoger onderwijs, project ook waar ik als gouverneur 

mijn steun heb aan gegeven in de hoop dat meer clubs op de kar 

springen.
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We spreken Koning Filip nog toe over de Lions-structuren, 

de districten, de autonomie van de clubs, de commissiewerking. 

Roland vermeldt nog dat Lions last heeft om dames te recrute-

ren –  en ik  dacht: ’t is waar, dat heb ik ook al 54 keer uitgelegd; 

en, voegt hij toe, ook om jongere leden te vinden; dan dacht ik te 

zeggen – Sire, nu spreekt hij voor de andere districten, kom maar 

eens kijken bij ons, maar ik dacht – neen, ik ga onze ere-gouver-

neur niet in verwarring brengen. We leggen dat later wel eens 

uit.

Elien en Philippe overhandigen een Lions Centennial 

Watch en de hoogste Lions onderscheiding aan Koning Filip, als 

eerbetoon – een bijzonder plechtig moment!

De tijd gaat snel. Koning Filip toont heel veel belangstel-

ling, is onder de indruk van ons sociaal palmares, feliciteert ons 

van harte. We nemen afscheid, tevreden en geïmpressioneerd 

tegelijk.

We worden uitgeleide gedaan langs de achterdeur. We dui-

ken de stad in, en drinken nog een frisse pint…op onze ere-gou-

verneur!
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Special Olympics 25 – 26 mei 2017

Weer opnieuw ingeschreven zoals elk jaar. Heb ik echt niets 

anders te doen  met zo’n mooi weer, midden mei, zo zeldzaam 

warm. Weer de hele dag binnen zitten braden als een hamburger 

in de pan. Feestdag en toch zo vroeg op, in de auto, lang rijden. 

Verdomme, waar moeten we zijn? Waar is die ingang? Dag mijn-

heer, dag mevrouw, wij komen ons registreren. Bandje rond de 

pols en bonnetjes om bij Kiwanis drank te halen. Amai wat een 

volk wat een drukte. De hitte broeit reeds onder de zeilen van 

de tent, typische geur van het houten planchet. Ik doe mijn SO 

blouse niet over mijn T shirt, het is veel te warm. 

Komaan vooruit: eerste opdracht: ik doe een mondscree-

ning en alles is perfect. Ik wil de atleet een tandenpoetsdemo 

geven op een pop, de pop is een lachende aap: “ ik ken dat al 

allemaal “ zegt de atleet fier, en inderdaad: een perfect gebit. “Ja“ 

zegt de mama tegen haar trotse zoon, “ ’t is weer dezelfde aap als 

vorig jaar hé“ Ik zeg: “dank je wel mevrouw“ en zij: “ach sorry 

mijnheer“, ze legt haar hand op mijn arm, ”zo had ik dat niet be-

doeld“ “Neen“, zeg ik, “maar het is wel erg grappig en deze story 

vergeet ik nooit.” Ik, de mama en de atleet lachen ons een kriek. 

Het hek is van de dam. Op de SO wordt er alleen maar gelachen. 

Op de SO is iedereen gelukkig en content.

Na een tijd nekeer iets anders. Aan de inkom van het HAP 

(Healthy Atletes Program) de begeleiders aanspreken: moeten 

jullie nog aan het gezondheidsprogramma beginnen? Vous êtes 

combien? Quatre. Als jullie zich hebben geregistreerd kan ik 

jullie begeleiden naar de onderzoeken. On va commencer par 

un examen des dents, (een Lion mag ook wat chauvinistisch 

zijn nietwaar, ook al is hij gepensioneerd) en een demo tand-

poetsen en dan krijgt elke atleet een elektrische tandenborstel 

aangeboden gratis en voor niks. Daarna naar de osteopaat en zo 

verder. Bij elk onderzoek een stempeltje, en bij 5 stempeltjes een 

geschenk. De atleten glunderen, hun dag kan niet meer stuk, een 

cadeautje, ze zouden 5 keer terugkeren naar de gezondheidson-

derzoeken. Op de SO wordt er alleen maar gelachen. Op de SO 

is iedereen gelukkig en content.

De organisatoren zijn gelukkig, 

de medewerkers ook, de begeleiders 

zijn content en de ouders fier. Zelfs 

Paul Nauwelaerts is gespannen geluk-

kig. Op de SO wordt er alleen maar 

gelachen. Op de SO is iedereen ge-

lukkig en tevree.

Ik krijg een hand van Zuhal De-

mir, ik praat met mensen die ik nog 

nooit heb ontmoet, er zijn collega’s 

bij, Lions van over het hele land, Ki-

wanis bakt hamburgers in’t zweet, 

zelfs baggeraar Deme is van dienst, ik 

praat met ouders van atleten, ik praat 

met begeleiders van atleten, ik praat 

en lach met iedereen, want op de SO 

wordt alleen maar gelachen. Op de 

SO is iedereen gelukkig en content.

Morgen ga ik weer aan de slag. Het zal weer mooi weer zijn, 

en het zal weer heel erg warm zijn heeft Sabine beloofd. Ik zal 

weer een goedgevoel krijgen na een dag helpen op het healthy 

program van de SO. Want helpen als gezonde vrijwilliger op de 

SO voor gehandicapten, brengt rust in je hart, ontspant je, geeft 

je een voldaan gevoel, want je bent omringd door mensen die 

blij zijn met een medaille die ze verdienden voor hun prestatie, 

niet voor de plaats die ze behaalden met hun prestatie. Op de SO 

wordt er alleen maar gelachen. Op de SO is iedereen gelukkig 

en content.

De atleten vertellen honderduit, zij hebben gezwommen, 

discus geworpen, gelopen, gebadmintond en weet ik veel, het 

DOOR RAF VAASEN
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doet er niet toe wat, zij tonen fier hun medaille, één of twee of 

drie medailles, blij omdat hun mama of papa is komen kijken, 

die ook fier op hen zijn, sommigen nemen mij vast om dag te 

zeggen, blij met hun cadeautjes die ze krijgen, eenvoudig dood-

gewoon simpelweg blij en gelukkig. Zij klagen niet en zagen 

niet, hun begeleiders (veel vrijwilligers, jongeren en ouderen), 

klagen en zagen evenmin, want zij beleven plezier aan wat ze 

doen. In heel dat dorp van de SO klaagt niemand, zaagt nie-

mand, lacht iedereen, lacht iedereen omwille van het simpele 

geluk dat daar overvloedig tiert. Want op de SO wordt er al-

leen maar gelachen. Op de SO is iedereen gelukkig en content.  

Zelfs Paul Nauwelaerts.

Vredesposter

Affiches pour la Paix

Bobbejaanland en Lions MD 112 heten 100 kinderen en hun begeleiders welkom!

Bobbejaanland et Lions MD 112 acceuillent 100 enfants et leurs accompagnants !

Het team “Vredesposter” van het MD 112.

Le team des “Affiches pour la Paix” du MD 112.

De 100 nationale laureaten op het podium voor de prijsuitreiking.

Les 100 lauréats nationaux sur le podium pour la proclamation.
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Centennial Stamp[
Begin 2017, als orgelpunt op de 

onderhandelingen aangevat in februari 

2015 met BPost, hebben wij de emissie 

bekomen van een officiële Mystamp ter 

herinnering aan de Centennial van onze 

Vereniging.

Deze zegels, die men niet bij de 

post kan verkrijgen, werden te koop ge-

steld op onze Nationale Conventie op 

10/06/2017 wat niet beter kon uitko-

men, op enkele uren na precies 100 jaar 

na de oprichtingsvergadering van Lions 

Clubs International.

Dit initiatief werd warm onthaald 

met applaus op de Conventie.

Vele aanwezige Lions – en natuur-

lijk ook deze die niet aanwezig konden 

zijn hebben geen kans gekregen om zich 

de postzegels aan te schaffen omdat de 

zaal ontruimd werd in richting van het 

grasveld waar het aperitief werd aange-

boden.

Gelukkig zijn er nog zegels beschik-

baar onder twee vormen - telkens aan 5 

euro – hetzij één omslag met datum van 

de Conventie en gefrankeerd met de vijf 

zegels, hetzij een verticale band van de 5 

verschillende afzonderlijk bruikbare ze-

gels, met waarde “1” voor het frankeren 

van een verzending.

Geïnteresseerde Lions (of vrienden 

filatelisten) kunnen hun bestelling per 

mail aanvragen bij

Thierry De Wandeleir (LC Klein-Bra-

bant)thierrydw@gmail.com

Marcel Demaire (LC BxL. Cinquante-

naire) mademaire@yahoo.fr 

Betaling geschiedt voorafgaandelijk 

op de rekening n° BE59 7310 2248 0026  

van LISC (Lions International Stamp 

Club) p/a Thierry De Wandeleir , 44 

Temse Steenweg te 2880 Bornem

Verzending gebeurt bij ontvangst 

van uw betaling «voor zover de voor-

raad strekt» anders wordt het bedrag 

onmiddellijk geristorneerd.

Suite à des démarches entreprises au-

près de BPost dès février 2015, nous avons 

enfin pu obtenir début 2017 l’émission 

d’un Mystamp officiel pour célébrer le 

Centenaire de notre Association.

Ces timbres, qui ne sont pas dispo-

nibles auprès de la poste, ont été mis en 

vente lors de notre Convention Nationale 

de ce 10/06/2017 ce qui ne pouvait tom-

ber mieux, presque 100 ans jour pour jour 

après la fondation du Lions.

Cette initiative a reçu un chaleureux 

accueil et a été fortement applaudie en fin 

de Convention.

Il semble toutefois que de nombreux 

Lions présents – et à fortiori tous les ab-

sents – n’ont pas eu l’occasion de se procu-

rer ces timbres ce 10/06 malgré leur sou-

hait de le faire, la sortie de la salle s’étant 

faite directement vers la pelouse où avait 

lieu l’apéritif.

Heureusement ils sont encore dispo-

nibles sous 2 formes : enveloppe souvenir 

de la Convention ou bande des 5 timbres 

différents, toutes deux au prix de 5 € pièce.

Les Lions intéressés, ou leurs amis 

philatélistes, peuvent adresser leurs com-

mandes par mail auprès de :

Thierry De Wandeleir (LC Klein 

Brabant) thierrydw@gmai.com, ou

Marcel Demaire (LC Bruxelles Cinquan-

tenaire) mademaire@yahoo.fr 

Paiement préalable sur le compte ban-

caire du MD112 qui vous sera commu-

niqué dès réception de votre commande, 

celle-ci vous sera envoyée dès réception de 

votre paiement.
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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 Diane LE FEVERE DE TEN HOVE - 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

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. 
Gaston VAN DER BIEST 1959 HERZELE

Luc CALBERSON 1943 WETTEREN ROZENSTREEK

Els PHLIPPO-DE GROOT 1948 ANTWERPEN ELSDONK

Guy DERKINDEREN 1952 KEERBERGEN DRIE DENNEN

Kris HUYGHE 1964 KLEIN-BRABANT

Louis de REUS 1927 BRUXELLES EUROPE-FORET DE SOIGNES

Jean-François THYS 1946 WATERLOO

Maurice VANDERSTRAETEN 1926 WAVRE

Gustave DE VOS 1927 ZAVENTEM NATIONAL AIRPORT ERASMUS

Raymond CRABBE 1941 ZAVENTEM NATIONAL AIRPORT ERASMUS

Francis PANTOT 1949 ERQUELINNES HAUTE SAMBRE

Malvina SOTTIAUX-BERGHMANS 1943 LIEGE PRINCIPAUTE

Charles WAXWEILER 1928 LIEGE VAL MOSAN

Daniel DELQUIGNIES 1942 TOURNAI CATHEDRALE

Jean-Claude BOURCY 1947 VISE MEUSE

In memoriam



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.

05/8 Trammelant in De Haan - Verkoop van 

authentiek Lionsbier

Onze stand bevindt zich in de Leopoldlaan, ter hoogte van 

Hotel Astoria

DE HAAN PERMEKELAND

21/8 Paardenrennen op Hippodroom van 

Oostende

Wellingtonrenbaan Oostende OOSTENDE

27/8 WELKOM OP ONZE BBQ PARTY Huize ' De Poel ' - Kerkeveldweg 100 - Sint-Genesius-Rode HALLE-ARENBERG

27/8 Ghent Parks Route - Rallye vélo Gent GENT GAND

30/8 Gala théâtral donné par la Compagnie des 

Galeries

rue du Major Orangerie du Château de Beloeil BELOEIL

08/9 Festival rock à finalité caritative - Classic 

Rock festival

Centre sportif de La Hulpe rue Généal de Gaulle, 55 1310 

La Hulpe

LA HULPE ARGENTINE

15/9 Tournoi de pétanque avec 200 pistes Malmedy Expo HAUTES FAGNES

16/9 Oldtimer4Charity - Oldtimerrit op basis 

van roadbook

Vertrek: Brouwerij Van Steenberge, Lindelaan 25 te Ertvelde EVERGEM VLAAMSE 

VALLEIEN

17/9 XI° Balade gourmande au Château de 

Modave

Château de Modave MODAVE CONDROZ

22/9 Golftoernooi Lions Club Antwerpen 

Moerland

Royal Antwerp Golf Club te Kapellen ANTWERPEN MOERLAND

24/9 MALINOVY SVON 'De mooie klanken 

van Mechelen

De Minderbroederskerk aan het Cltureel centrum te 

Machelen

MECHELEN DODOENS

30/9 Indian Summer Trail 2017! 3de editie ANTWERPEN HAVEN

30/9 Cash en Carry wijnverkoop Autoglass Clinic Hasselt HASSELT

2/10 Artisanale advocaat Lionsclubs, markten Sint-Truiden, bij wandelclubs 

omgeving Sint-Truiden

ST. TRUIDEN SARCHINIUM

07/10 Concert de piano : Sergio Tiempo Conservatoire Royal de Bruxelles, rue de la Régence IXELLES ALIZES

20/10 KAAS- en WIJNAVOND ~ SOIREE 

VINS et FROMAGES

Zaal ' De Muze ' Leopolde Deboeckstraat 5 1500 Halle ( 

Sint Rochus )

HALLE-ARENBERG email

21/10 Jaarlijkse kaas- en wijnavond Stadhuis Mechelen – Keldermanszaal MECHELEN DODOENS

21/10 Concert musical classique / direction 

d'Ayrton Desimpelaere

Chapelle Musicale Reine Elisabeth Waterloo JETTE SAINT PIERRE

21/10 Remise de charte Marche-en-Famenne MARCHE-EN-FAMENNE

22/10 Aan tafel met Fiere Margriet Parochiaal Centrum - Mechelsesteenweg 1088 te 3020 

Winksele-Delle

LEUVEN FIERE MARGRIET

24/10 Regards croisés sur la fin de vie – 

Conférence

Hôpital Vésale - Rue de Gozéee, 706 6110 - Montigny-le-

Tilleul

CHARLEROI SEXTANT

11/11 Traditioneel klassiek concert als 

fundraising activiteit

St. Jozefskerk OOSTENDE

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

10/12 6de Lions Music - Optreden van Barbara 

Dex in concert

Cultureel Centrum 'Stroming' , Weststraat Sleidinge EVERGEM VLAAMSE 

VALLEIEN

Agenda
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Maandagmorgen 5/6. Geen weer om een hond door te 
jagen. Regen, een wind die je paraplu binnenste buiten blaast.  
Afspraak om 9u20 aan de Sint-Hermeskerk in Ronse.

Hoog bezoek, het allerhoogste: International President Bob 
Corlew komt de énige échte Centennial verjaardag van Lions 
vieren bij ons, in België. En de start wordt daartoe gegeven bij 
ons, in Ronse.

LC Ronse, ID Elien met Catherine, en voorzitter Jean-
Baptist zetten hun beste beentje voor. Geleid bezoek aan de 
kerk en crypte van Sint-Hermes, opgetrokken in 1086 (!). Bij 
het buitenkomen van de kerk, op weg naar de crypte een eerste 
emo-moment – zo’n 150 kinderen verwelkomen Bob bijzonder 
enthousiast, zwaaiend met hun vredes-poster. Mooi, schitterend 
gewoon. Onze IP is niet uit zijn evenwicht te brengen. Hij 
schudt handjes, hij spreekt enkele kinderen aan, zichtbaar 
genietend van deze enthousiaste, joelende menigte jong geweld.

Vooraleer de bijzonder imposante crypte binnen te gaan een 
belangrijk symbolisch moment: IP Bob plant een Tilia Cordata. 
Kordaat is Bob daarbij inderdaad.

Ontvangst op het stadhuis van Ronse door de burgemeester 
himself, in de trouwzaal nog wel – kan het symbolischer? 
Voorstelling van het studentencoaching-project van LC Kortrijk 
Mercurius, Ronse en Deinze. 

Chique lunch in Maison D, en dan stomen we door naar 
Flobecq, bezoek aan La Cassine asbl, een sociaal project van LC 
Frasnes-lez-Anvaing. 

Laat me nu een sprong maken naar dinsdagmorgen, plaats 
van afspraak: Leuven, Groot Begijnhof, een schitterend kader! 
Voorstelling van het project ICC Summer Camp, een joint 
venture van verschillende clubs van 112B. ICC organiseert 
vakantiekampen voor slechtziende en blinde jongeren. De 
toelichting wordt gegeven door de slechtziende en blinde 
jongeren zelf. ICC leert hen te communiceren met behulp 
van laptop en i-Phone. Niet te geloven-de deskundigheid, de 
overtuigingskracht, de verbale uitstraling waarmee ze dit doen! 
We zagen een demo van voetbal voor deze jongeren, en geloof 
het of niet – er waren Rode Duivels in spe bij!

Ik zit aan de lunch naast Youssri, één van de blinde jongeren. 
Hij vraagt me op zeer natuurlijke wijze, een beetje lachend, of 
ik al eens geblinddoekt heb gegeten… Heel even wijs ik hem, op 
zijn vraag, de weg – het waterglas, het glas wijn…

Onderweg naar Brussel, voor het échte verjaardagsfeest, 
denk ik: we zijn nog maar dinsdagmiddag, en al 7 keer – 
de vredesposter, SAM/studentencoaching, La Cassine, 
ICC-vakantiekampen, de vzw Vrolijke Kring in Ronse, de 
Voedselbanken en de jongerenpleisterplek in Enghien, zien we 
geïllustreerd hoe Lions het verschil maakt. WE SERVE, elke 
dag, ook op onze verjaardag.

Het verjaardagsfeest zelf wordt zonder twijfel elders in deze 
Lions-editie gecoverd. Toch nog een heel bijzonder moment: 
Bob Corlew als IP overhandigt de 4 DG’s het ‘Certificate of 
Appreciation’. Impressionant moment, ontroerend ook. Als 
bekroning van m’n Lionsjaar kan dat tellen! 

Nog snel de conventie in Enghien, zaterdag 10 juni. Vele 
handen geschud, heel veel bekende Lionsvrienden, de zon is van 
de partij, het kader schitterend. ‘Bijna afgelopen, Patrik? Ben je 
blij, Gouverneur?’ Neen, niet echt. ’t Was zo plezierig. Natuurlijk 
ga ik ‘het’ missen. ‘Schrik voor het zwarte gat, Patrik?’ Neen, dat 
wel niet. ‘Je komt toch nog eens op bezoek, Patrik?’

Belangrijk moment: Harry, als inkomend Council Chairman 
op het podium. Zijn programma is op zijn Harry’s, doordacht, 
wel overwogen, gedecideerd, duidelijk ook. De clubs, het MD, 
Houba, het komt allemaal aan bod. Op mij kan je rekenen, 
Harry! 

De inkomende gouverneurs komen erbij, de ploeg lijkt al 
goed samen te hangen, de start is imminent!

Jasmine, inkomend gouverneur van 112B, geeft me op 
weg naar de uitgang een knuffel. Hartverwarmend moment, 
hartverwarmende dame. Grote Lions-madame!

Marc, de onze, van 112A, wuif ik uit. Succes, Marc!
’s Middags rijd ik huiswaarts. Geen tijd voor de lunch, 

maandag thesistijd. Lezen geblazen! Lieve tevreden, gepraat met 
vele vriendinnen. Ik beloof nog eens dat ik nu weer getrouwd 
ben. Met haar, met Lieve.
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APatrik  Vervinckt

De laatste paar weken als DG 112A….

De laatste kabinetsvergadering onder het Gouverneurschap 
van Patrik Vervinckt vond plaats in Oostende op 12/5/2017 en 
stond in het teken van de Centennial.

Na een boeiende uiteenzetting door Professor Bea Cantillon 
over ‘Armoede in Vlaanderen Anno 2017’ werd een voorstel 
van nieuw reglement van het Nationaal Werk besproken. Ook 
inkomend Gouverneur Marc Cosyns lichtte zijn werkjaar toe. 
Council Chairperson Elect Harry Buelens nam eveneens de 
honours waar om de realisaties en prioriteiten van het GMT/
GLT over de voorbije en komende 3 jaar uiteen te zetten. 

Namens het voltallige kabinet danken we onze Gouverneur 
voor een prachtig jaar!

Caroline Vanwynsberghe – LC Oostende BO4

De laatste paar weken als DG 112A….
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Het ogenblik is aangebroken om het Lions-embleem alle eer 
te bewijzen en kort op het nabije verleden van ons district terug 
te blikken, maar vooral de krijtlijnen voor zijn onmiddellijke 
toekomst even toe te lichten.

Ik dank mijn voorgangers die met hun jaarthema’s “Remember 
why?”, “Be part of it” en “Service for the future” noodzakelijke 
introspectieve bezinningsmomenten hebben ingelast om ons 
uitmuntende district in stelling te brengen in voorbereiding op 
en bij de aanvang van de tweede eeuw van zijn bestaan.

Ofschoon onze associatie fundamenteel apolitiek is, voorzien 
zijn doelstellingen toch in een rechtstreekse maatschappelijke 
betrokkenheid, waarbij de snelle veranderingen die we allen 
dagelijks beleven ons ertoe kunnen verleiden om ons huidig 
wereldbeeld in mindere of meerdere mate te idealiseren.

Toch leren bepaalde wetenschappelijk onderbouwde 
conclusies ons dat er wellicht sprake kan zijn van een 
“verschuiving” van bepaalde maatschappelijke tekortkomingen, 
maar zeker niet van een geboden duurzame oplossing en 
dit niettegenstaande een toename van financiële en andere 
hulpmiddelen. 

Hoe anders te verklaren dat het mogelijk is dat in Vlaanderen 
elke week meer dan 60 leerlingen wegens onhandelbaar gedrag de 
toegang tot scholen geweigerd wordt, dat de armoedebarometer 
in Vlaanderen er niet in slaagt een duurzame verbetering in te 
luiden, of dat in stijgende mate ook burgers uit de middenklasse 
zich tot de voedselbanken moeten wenden.

Daarom is het nu hoog tijd om ons als Lions meer dan 
ooit terug toe te leggen op onze “corebusiness” die erin bestaat 
om ons via de ondersteuning van humanitaire projecten te 
onderscheiden en aldus bij te dragen aan een verbetering van 
onze samenleving.

Mijn jaarthema luidt dan ook “Solidarity@the Service 
of Humanity” die een concrete invulling is van het Lions 
jaarprogramma van de drie volgende jaren met als moto “WE 
SERVE”, en “social service” in al zijn vormen als speerpunt naar 
de voorgrond brengt.

Concreet zal het volgende werkjaar 2017-2018, tijdens 
hetwelke ook onze stichting LCIF zijn 50e en onze LEO 
vereniging zijn 60e bestaan zullen vieren, worden geijverd om 

onze sociale humanitaire werking beter, efficiënter en met 
een grotere output te kunnen realiseren, die meteen ook de 
visibiliteit en het imago van Lions zal ten goede komen. 

Dit vereist op zich dat de clubs van ons district ook over de 
nodige hulpmiddelen kunnen beschikken en zich kunnen wenden 
tot een overkoepelend begeleidende districtsstructuur die in de 
noodzakelijke opleidingen en informatievergaderingen in dit 
verband zal voorzien.

Daarom zal, behoudens de al ingeburgerde ondersteuning 
voor global membership en global leadership, ook voorzien 
worden in een nieuwe ondersteuning voor global service. 

Een blijvende aandacht zal tevens aan enkele al aangeboorde 
thema’s besteed worden, die vandaag echter nog geen afdoend 
bevredigend resultaat vertonen. Ik denk in het bijzonder aan 
een verdere doorgedreven opleiding betreffende leadership, 
de noodzakelijke blijvende noodzaak voor de aanwerving 
van nieuwe leden én de verjonging en vervrouwelijking van 
ons ledenbestand. In dit verband, zal vooruitgang nagestreefd 
worden voor de daadwerkelijke tenuitvoerlegging van het 
charter tussen Lions en LEO om de integratie van jongeren in 
onze clubs niet langer als dode letter te beschouwen.

Ook de daadwerkelijke financiële ondersteuning van onze 
internationale stichting LCIF door álle clubs van ons district 
zal met de steun van de LCIF-coördinator van ons district verder 
en met aandrang worden nagestreefd gedurende dit werkjaar dat 
samenvalt met het 50e jaar van zijn bestaan. 

Verder zal het “werk van de gouverneur” gedurende het 
volgende werkjaar gewijd zijn aan concrete acties ter bestrijding 
van kinderkanker, in samenwerking met en ten voordele van de 
Vzw Kinderkankerfonds.

Graag besluit ik hierbij met een drieledige boodschap; 
een boodschap van gelukwensen aan alle clubs en hun leden, 
de bouwstenen van onze 100-jarige associatie, een boodschap 
van dank voor jullie gewaardeerde steun, vriendschap en 
ongebreidelde inzet en een boodschap van hoop en vertrouwen 
voor een succesvolle samenwerking tijdens het volgende 
werkjaar.

Marc

Marc Cosyns

Lions aan de vooravond van de 2e eeuw van zijn bestaan

Op zondag 30 april vond voor de 3de maal de Inclusiedag 

plaats, georganiseerd door LC De Haan Permekeland. Op deze 

familiedag voor mensen met een beperking en hun begeleiders 

mochten wij in het Zeepreventorium 750 mensen ontvangen 

van over gans Vlaanderen. 

Naast de diverse optredens, waarbij ook onze gasten hun 

muzikale en danstalenten konden demonstreren, werd er ’s 

middags onder een stralende zon gepicknickt op het strand. 

Tijdens de vorige twee edities werden strandkastelen gebouwd. 

Ditmaal gingen we voor een gesmaakt vliegerfestival, waar ook 

LC De Haan Permekeland

Inclusiedag 
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de strandwandelaars konden van genieten. De wind zat goed. 

Onder muzikale begeleiding van de fanfare keerden we 

terug naar de feestzaal voor een demonstratie van de plaatselijke 

Line Dance groep en een optreden van Robby Longo. Afsluiter 

van dienst was ambiancemaker Sammeke Goris. Onze gasten 

zongen en dansten enthousiast mee en vertrokken huiswaarts 

met de glimlach op het gezicht.

Maanden van voorbereiding resulteerden in een prachtig 

feest, stralende gezichten …. Mensen zien genieten, doet 

genieten. Hiervoor doen we het! 

Jurgen Vansteene

Voorzitter

Op 27 april 2017 ging BAD opnieuw door op het strand 

van De Panne voor 2500 mensen met een beperking. Alles 

uitverkocht! Onvoorstelbare ambiance. Hoe komt het dat 

de formule zo succesvol is voor de sociale doelgroep én voor 

Lions? Hierna wat duiding.

BAD Festival 

Even opfrissen... BAD (voorheen Dranouter BAD) is een 

belevingsfestival voor mensen met een beperking. Organisator 

is Dranouter Festival vzw. 

De laatste 8 jaren traden heel wat showbizz-artiesten 

op , al dan niet samen met mensen met een beperking: 

Willy Sommers, Laura Lynn, De Romeo’s, Urbanus, 

Orchestre National du Vetex, ….  Dit jaar was Laura Tesoro 

de publiekslieveling.  Daarnaast bouwen ca 10 secundaire 

en hogescholen allerhande workshops uit, die kaderen 

in hun orthopedagogische opleiding. Het is een soort 

praktijkexamen op het einde van hun studieperiode.  30 

lionsclubs uit District 112A faciliteren het event: zij 

sponsoren financieel en met manpower. 115 lionsleden waren 

aanwezig om te helpen bij onthaal, de catering, de bar.  

Rebranding Lions in de praktijk

BAD Festival bewijst dat credibiliteit, communicatief 

scoren én visibiliteit een perfecte match kan zijn. Hierna 

enkele essentials voor Rebranding Lions in de praktijk: 

1. Volwaardig partnership

De directe partners van Lions zijn de organisator 

Dranouter Festival vzw en het Streekfonds West-Vlaanderen.  

Het event wordt gezamenlijk voorbereid en elke partner 

heeft zijn specifieke taken: Dranouter Festival vzw voor 

programma, infrastructuur en communicatie, het Streekfonds 

voor de moeilijk bereikbare doelgroep in de provincie en 

de publiciteit, en Lions voor de praktische organisatie en 

financiering. Regelmatig zijn er meetings met de 3 partners. 

Vandaar de puike profilering van Lions op de website www.

badfestival.be, op de regionale zender Focus WTV (zie trailer 

over BAD op Facebook Lions West-en Oost-Vlaanderen), en 

in de krantengroep De Standaard.  In feite hebben de partners 

van Lions ons volwaardig geprofileerd! Minister President 

Geert Bourgeois was aanwezig op de werfmeeting en drukte 

zijn appreciatie uit voor die creatieve vorm van samenwerking. 

 2. Lionsclubs: if you want to walk far, walk together ! 

30 lionsclubs én 10 bedrijven poolen hun community 

service, want the power is in the number. 

Met een boutade zeg ik : 1+1=3

We worden geloofwaardiger met onze sociale acties, 

naarmate de communicatie daaromtrent breder is…. De 

basiswet van communicatief management. Dit soort acties 

bestaan reeds, hoewel té dun gezaaid in ons MD 112. Ik denk 

aan goede voorbeelden als Le Grand Froid (112C) en Cap 

48 (112C en 112D). En een interessant nevenverschijnsel: 

veel bedrijven willen maar al te graag met Lions in zee gaan, 

omwille van onze credibiliteit. 

3. Manpower

Doe wat je zegt, en zeg wat je doet …Geloofwaardigheid... 

In externe communicatie is niets aanstekelijker dan dat. En 

dus waren dit jaar ca 115 lionsleden present op één of andere 

shift tijdens Festival BAD…nota bene op een werkdag, in een 

uithoek van Vlaanderen. Sponsor BNP Fortis Paribas werkte 

met 5 topmanagers mee in de werkshift. En iedereen die er 

was, zag lionsleden aan het werk. Il faut le faire! 

Hugo Delbeke (LC Waregem), namens Werkgroep BAD: 

Pieter Van Den Heuvel, Piet Lombaerts, Alex Van Raes, 

Bernard Adins, Christian De Vuyst, Hilde Vermeersch 

BAD Festival 2017 = Rebranding Lions in de praktijk
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B Jasmine Steijlen

LC Mechelen Dodoens viert zijn 40-jarig 

bestaan. Dit alles op de klanken van de Mechelse 

kamerbeiaard

De beiaard is het muziekinstrument bij uitstek van de Lage 

Landen en geeft 

ontegensprekelijk 

een uniek 

sfeerbepalend beeld 

aan onze steden. 

In de Zuidelijke 

N e d e r l a n d e n 

ontstond 500 

jaar geleden het 

eerste muzikale 

m a s s e m e d i u m 

“de beiaard”.  De 

verklaring hiervoor is te vinden in een combinatie van factoren, 

denken we aan de verstedelijkingsgraad in het Vlaanderen en 

Brabant van de late middeleeuwen, de economische welstand, de 

bloei van de Zuid-Nederlandse polyfonie en de technologische 

superioriteit van onze streken. 

De zorg om het niveau van de beiaardiers te verbeteren leidde 

tot de stichting van de Mechelse beiaardschool. Het idee voor 

een school is tamelijk recent in de geschiedenis van de beiaard en 

groeide een paar jaar voor WO-I uit. De oorlogsjaren verhinderde 

haar oprichting daarom kon deze pas in 1922 starten. De nieuwe 

stichting onder 

impuls en leiding 

van Jef Denyn de 

eerste directeur 

had van bij de 

aanvang ambitieuze 

d o e l s t e l l i n g e n . 

Naast het 

beiaardonderricht 

werd er ook 

geijverd voor de 

verspreiding van 

de beiaardkunst over de gehele wereld. Er werden congressen 

georganiseerd, beiaardmuziek gedrukt, en aan bekende 

componisten werd gevraagd speciaal voor het beiaardinstrument 

te componeren. Mechelen groeide op die manier uit tot de 

wereldhoofdstad der beiaardkunst. De Mechelse beiaardschool 

is niet alleen “de” plaats waar beiaardiers van over gans de 

wereld worden opgeleid maar waar ook velen masterclasses 

komen volgen. Door al deze verdiensten kreeg de Koninklijke 

LC Mechelen Dodoens

Malinovy svon*

Beste Lion en Leo,

Net zoals U trek ik de deur open om het nieuwe Lionsjaar 

enthousiast te begroeten. De slogan “We Serve” zal ons veel 

mogelijkheden bieden en legt de nadruk op de kwaliteit van 

onze clubs via onze sociale doelen die we in de kijker zetten. Het 

behoud van onze leden, door goed zorg te dragen voor jezelf en 

voor elkaar, om samen te werken aan een betere leefwereld, The 

Power of “WE”.

We werken dit jaar rondom jeugd en ik stel al met plezier 

vast dat er reeds tal van zones en clubs hun hoofden bij elkaar 

hebben gestoken om een leuke activiteit te organiseren. Tijdens 

een jeugdforum zullen de verschillende ad hoc commissies aan 

bod komen samen met getuigenissen.

We danken onze dames die 30 jaar -en langer- geleden de 

pioniers waren in het oprichten van Lions damesclubs. We 

begroeten hartelijk onze nieuwe damesclub waarvan meer in 

volgende editie.

Samen met GMT/GLT/GST en communicatie blijven we 

op de hoogte van evolutie in het Lionisme en de immer

 

 

veranderende vooruitgang. Meer hierover op info-dagen en 

fora, waar Uw feedback een belangrijke inbreng zal zijn.

LCIF biedt een nieuw kader en vanuit dit menu kunnen we  

kiezen waar ons gevoel en hart het beste ligt om te steunen. 

Onze Leo’s koesteren we . Het samensmelten van jeugd en 

ouder is het bij elkaar brengen van rijp en fris verstand, het hart 

op de juiste plaats en de durf om uitdagingen aan te gaan met 

positieve resultaten.

Beste vrienden en vriendinnen, mijn besluit is ook mijn 

slogan:

Samen komen is een begin

Samen blijven is vooruitgang

Samen doen is succes !

U genegen ,

Jasmine Steijlen

Districtgouverneur 112B
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LC Tessenderlo opende op 25 maart in 

aanwezigheid van Vlaams Minister van Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, officieel 

haar doorgangshuis Casa Temporalis.

Nauwelijks 9 maanden na de eerste steenlegging, kan dit 

project vanaf 1 april 2017 al haar eerste gasten huisvesten.  De 

snelle voortgang van de werken werd mogelijk gemaakt door de 

zeer vlotte samenwerking en goede verstandhouding tussen de 

drie betrokken partners : Lions Club Tessenderlo, Sociaal Huis 

Tessenderlo en CAW Limburg.

Binnen Lions Club Tessenderlo werd al geruime tijd 

gebrainstormd over een groot project waarmee de club haar 

sociaal engagement ten opzichte van de Looise gemeenschap 

kon verankeren.  Toen de huidige voorzitter van de Sociale 

Commissie Luc Binnemans in contact kwam met het CAW 

(Centrum voor Algemeen Welzijn) Limburg en vernam dat 

Minister Jo Vandeurzen open stond om privékapitaal en –

initiatieven aan te wenden om alzo de nodige ondersteuning te 

bieden aan de maatschappelijke taken van de overheid, was de 

eerste stap gezet.

Snel werd er beslist dat de club een doorgangshuis zou 

bouwen.  Hierin kunnen mensen terecht die omwille van 

familiale conflicten, financiële moeilijkheden, brand, … (tijdelijk) 

nood hebben aan een thuis.  Het project Casa Temporalis was 

geboren.  Het gebouw omvat 5 woonéénheden.  Lions Club 

Tessenderlo kon dankzij het engagement van haar leden bij de 

diverse fondsenwervingen een budget van ruim 500.000 Euro 

vrij maken voor de realisatie.  Een belangrijke voorwaarde die 

de club zelf stelde was dat dit zou kunnen zonder haar andere 

projecten uit het oog te verliezen. 

Bij de uitwerking en realisatie van het project kon de club op 

twee belangrijke partners rekenen.  Enerzijds het Sociaal Huis 

Tessenderlo dat de grond ter beschikking stelde. Anderzijds 

het CAW Limburg dat voor de uitbating en opvolging van de 

bewoners zal zorgen.

Minister Vandeurzen was zeer verheugd, niet alleen met het 

project zelf, maar ook met het engagement van de leden van 

LC Tessenderlo

opent haar “Casa Temporalis”

Beiaardschool “Jef Denyn” dan ook meermaals de titel van 

Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen.

Sinds mei 2016 zijn er 6 beiaarden in de stad aan de Dijle. De 

Beiaardschool beschikt er vanaf dan over een nieuw instrument, 

een Kamerbeiaard. Via deze Kamerbeiaard komt het instrument 

letterlijk tussen het publiek. Deze Kamerbeiaard weegt ca. drie 

ton en bestaat uit vier modules, die vrij eenvoudig kunnen 

gedemonteerd en weer geassembleerd worden. Uitklapbare 

en regelbare vensters regelen het volume. Deze vensters zijn 

doorzichtig, zodat de toehoorders de mooie bronzen klokken 

kunnen bewonderen. Het is zeker niet onbelangrijk te weten dat 

men op die manier de beiaardier aan het werk kan zien.

De Koninklijke Beiaardschool ‘Jef Denyn’ vzw, die eigenaar 

is van het instrument gaf het in bruikleen aan de Stad Mechelen 

als inrichtende macht van de Koninklijke Beiaardschool. 

De mogelijkheid bestaat om het instrument onder bepaalde 

voorwaarden te huren voor concerten.

Dit heeft LC Mechelen Dodoens dan ook gedaan om zo 

zijn 40-jarig bestaan en de honderdste verjaardag van Lions 

International te vieren. Dit jaar vieren we ook de 500 honderdste 

verjaardag van de geboorte van de Mechelse arts en plantkundige 

Rembert Dodoens wiens naam we fier dragen.

Geïnteresseerden die deze kamerbeiaard willen beluisteren 

tijdens een concert vinden meer informatie op de kalender van 

dit Lion Magazine.

*De uitdrukking Malinovy Svon betekent in Rusland 

Mechelse klanken, dus beiaard.
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Op 1 februari 1992 werd in het gemeentehuis van Tremelo 

een nieuwe Lions Club gechartered, een vrouwenclub: Lions 

Club Tremelo Damiaan. Door het enthousiasme van de 20 

dames nam de club een schitterende start in de wereldwijde 

organisatie.

Zij stelden zich tot doel steun te geven aan organisaties 

die zich inzetten voor de problematiek van “vrouw en kind in 

nood”. Door de jaren heen steunde de club verschillende centra 

voor opvang van kinderen en begeleiding van gezinnen alsook  

projecten ter bestrijding van kansarmoede. Onder andere door 

een 3-jaarlijkse beeldententoonstelling, toneel- en filmavonden 

en een jaarlijkse “dinner & dance” worden de nodige fondsen 

verworven.

Door natuurlijke wissel  wonen de huidige leden  verspreid 

over het ganse Hageland en niet meer geconcentreerd rond 

Tremelo. Daarom kreeg eind november 2015 de club een 

andere naam: LC Aarschot-parel van het Hageland.

Op 18 februari 2017 werd, 25 jaar na de oprichting, dit alles 

op gepaste wijze gevierd met een feestelijke “dinner & dance 

“Beat the winterblues” en een geslaagde kunstveiling in Kasteel 

van Nieuwland in Aarschot. De veiling was mogelijk door de 

donatie van werken door 10 kunstenaars en  zorgde tevens voor 

sfeer en ambiance. De 10 kunstwerken brachten een mooie som 

op voor de sociale projecten.

Tijdens de 25-jaar viering werden eveneens 2 stichtende 

leden gehuldigd en in de bloemetjes gezet. OOOC Ter Heide 

in Rijmenam en Huize Levensruimte in Averbode konden 

rekenen op een forse financiële bijdrage voor hun projecten.

Daarna was er nog tijd genoeg om aan te schuiven aan een 

uitgebreid dessertenbuffet, om de beentjes uit te slaan en voor 

een fijne babbel.

Het werd een vrolijk, lekker en aangenaam feest van de 

vriendschap ... tot in de vroege uurtjes!!!

Lieve Forier

Voorzitter

LC Aarschot-Parel van het Hageland

25 jaar

Lions Club Tessenderlo.  Ook was hij zeer blij dat Lions Club 

Tessenderlo aantoonde dat een samenwerking met lokale en 

regionale partners een enorme verbreding van de mogelijkheden 

tot zorgverlening mogelijk maakt.

“Het aanbieden van een tijdelijke verblijfplaats aan mensen 

in nood is één van de diensten waarin we voorzien.” Aldus 

Alain Bielen, voorzitter CAW Limburg. “Mensen krijgen, 

wanneer ze hier nood aan hebben, letterlijk een dak boven hun 

hoofd. Maar we doen meer. Voor de tijdelijke bewoners wordt 

een individueel en persoonlijk traject uitgewerkt, zodat onze 

hulpverlening perfect aansluit met de persoonlijke noden”.

Peter De Wit
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Hugues Angot

Discours fin Gouvernorat

Chers amis,

Voici l’année de notre centenaire largement entamée et le chemin que 

nous avons parcouru ensemble est marquant ; en effet, les évènements de 

cette année n’ont pas été d’ordre festif seulement ; le district n’a-t-il pas 

enfin abordé de manière libre et ouverte certaines questions sensibles : le 

statut de nos clubs (ASBL ou association de fait), la fiscalité et  la tva, la 

sécurité et les assurances. 

N’a-t-il pas aussi mis ses finances au service des clubs : plaques LOGO 

Lions offertes à apposer sur les bâtiments des oeuvres pour rendre les 

actions des clubs plus visibles, vestes Lions gratuites pour 50% des membres 

de chaque club, prise en charge des frais de convention partielle ou totale 

pour nos membres. 

Mon engagement de mettre le district au service des clubs a donc été 

respecté et appliqué.

Outre cela notre district s’est clairement distingué par les diverses 

actions centenaires menées : 100 plaques LOGO apposées dont deux, par 

exemple, en Bolivie, la vente des montres centenaire ayant rapporté près de 

11 000€ à la LCIF, la remise d’un costume Lions modernisé à Manneken-

Pis, la récolte en une soirée de 6000€ au profit de CAP 48, la journée 

d’éco-ramassage, le rallye Taxi-Œuvres où nous avons combiné old-timers 

et œuvres soutenues et enfin notre village festif Lions, sans oublier la 

fête de nos 25 ans de district ponctuée par une pièce aussi hilarante que 

profondément humaine montée  exclusivement par des amateurs Lions. 

Tout cela fut excitant et riche de joie de vivre et d’amitié. Je demanderai que 

le film de ces évènements et les rush aussi soient rendus disponibles à tous.

Dans tous ces cas, le plaisir partagé et la visibilité via nos actions 

sociales ont été privilégiés et ce dans le cadre de notre démarche, nouvelle 

pour certains, d’ancrage local de nos clubs afin de leur permettre de rétablir 

ou approfondir la proximité avec la communauté locale, ses structures et 

associations établies en ce compris les différents mouvements de jeunes, 

terreau essentiel pour le futur recrutement de membres Lions.

Cette vision découle d’un constat clair ; chaque forme d’élite, et nous 

en sommes encore une, se construit sur la base de références et de valeurs 

qui lui sont spécifiques et meurt un jour remplacée par la suivante ; pensons 

à la noblesse française, russe, autrichienne ou allemande, toutes balayées par 

des guerres ou des révolutions ; nous vivons aujourd’hui une élite d’argent 

et d’égoïsme forcené et les prémices sont présents partout pour que ce 

monde-là explose . Alors soyons l’élite de demain, l’élite du cœur, l’élite de 

la proximité humine et des valeurs de service aux autres ; retrouvons nos 

racines et notre engagement de base : le respect de l’autre, la modestie, une 

critique aimable et constructive, et une volonté d’engagement et de service 

aux autres, l’essence même du Lionisme. Il est temps de revenir vraiment à 

cela, car notre jeunesse est déboussolée, confrontée à un monde différent, 

et dispose de moins de repères ; elle attend de nous d’être des références à 

leur service tout en étant capables de nous effacer et de leur donner les rênes 

de leur avenir. 

Je crois profondément que notre association joue son existence dans 

les quelques années qui viennent et que seule la voie d’une renaissance par 

le changement pour constituer l’élite du cœur et du service lui ouvrira son 

second siècle d’existence.

Soyons l’élite du futur. l’élite du cœur !

Hugues Angot

Gouverneur District C

Toespraak einde Gouvernoraat

Beste vrienden,

We zijn al goed gevorderd in het Centennial jaar waarin we samen al een 

paar merktekens hebben gelaten: we hebben ons dit jaar niet enkel beperkt tot 

feestelijke gebeurtenissen maar we hebben ook sommige hangijzers aangepakt, 

zodat in alle rust en openheid van gedachten kon worden gewisseld over het statuut 

van de clubs ( VZW of feitelijke vereniging), de fiscaliteit en de BTW, veiligheid 

en verzekeringen.

Ook is het district financieel bijgesprongen voor 

- de plaatjes met het Lions logo op de lokalen om de tussenkomst van de Lions 

meer zichtbaar te maken

- de hesjes met Lions logo voor de helft van de clubleden

- het Lions quiz spel voor iedere club

- de deelname voor een deel of het geheel in de kosten van de conventie

Mijn belofte om het district ten dienste te stellen van de clubs heb ik hiermee 

waar gemaakt.

Bovendien heeft ons district zich duidelijk onderscheiden door verschillende 

Centennial vieringen:

100 Lions gedenkplaatjes met logo waarvan er twee in Bolivië werden 

opgehangen, de verkoop van speciale Centennial- uurwerken die 11.000 euro 

hebben opgebracht voor het LCIF, een mooi eigentijds pakje voor Manneken Pis, 

6.000 euro als opbrengst van de CAP48 avond, de ECO-dag, de rally met de mooie 

combinatie Sociale Werken- Oldtimers en ons feestelijk Lions dorp, zonder het feest 

van het 25 jarig bestaan van ons district te willen vergeten waarbij Lionsvrienden 

op een fijne en luimige wijze ons een prachtige avond hebben bezorgd.

Dit was allemaal boeiend, vol met levensvreugde en vriendschap en graag had ik 

dat de reportages hierover zo snel mogelijk worden afgemaakt en ter beschikking gesteld. 

In al deze gevallen stond het onderling plezier en de zichtbaarheid van ons 

sociaal dienstbetoon voorop. We deden dit in het kader, voor sommige nog nieuw, 

van een lokale verankering van onze clubs. Hierdoor kunnen ze nauwere banden 

sluiten, of terug opnemen, met de lokale omgeving en gemeenschap in al zijn 

geledingen, de jeugdbewegingen incluis, als een gezonde teelaarde voor nieuwe 

leden.

Deze visie is het gevolg van een duidelijke vaststelling: elke vorm van elite, en 

daar horen wij nog bij, is gestoeld op normen en waarden die hen eigen zijn en die 

na een tijd afsterven om vervangen te worden door een volgend normensysteem. 

Zo werd de Franse, Russische, Oostenrijkse en Duitse adel weggeveegd door 

oorlogen en revoluties. Wij beleven vandaag een geld elite met een graaicultuur 

waarin nu reeds de kiemen van hun ondergang aanwezig zijn.

Laten we dan ook de elite van morgen zijn, deze van het hart, de menselijkheid 

en dienstbaarheid aan de medemens.

Laten we ons herbronnen met onze Lions basiswaarden: respect voor de 

anderen, nederigheid, zachte en opbouwende opmerkingen, en een daadwerkelijke 

inzet voor de medemens. 

Wij moeten hier dringend ons werk van maken want de jongeren zijn het 

noorden kwijt, zij hebben minder referentie waarden in deze verander(en)de 

wereld. Zij rekenen op ons voor deze referentiewaarden en om voorbeeldfuncties 

voor hen te stellen. Terzelfdertijd moeten wij bereid zijn ons weg te cijferen en hen 

de nodige ruimte te geven om hun eigen dromen te realiseren.

Ik ben ervan overtuigd dat in de komende jaren over het verder bestaan van 

onze vereniging wordt beslist.

Enkel een diepgaande herbronning en aanpassing zal een elite van het hart en 

van het dienstbetoon kunnen realiseren. Een noodzakelijke voorwaarde voor een 

tweede vruchtbare eeuw!

Wees de toekomende elite van het hart!

Hugues Angot

Gouverneur District C
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LC Bruxelles Aurore

Presse - Pers

District C conventie anders dan anders 

Bij deze heel geslaagde Conventie, perfect georganiseerd met 

korte interventies en toch heel geanimeerd lag de focus op de essentie 

van het Lionisme met name de Sociale Doelen. 

Het tweede deel was dan ook volledig gewijd aan de thema’s 

van de Centennial: Milieu, Hongersnood, Jeugd en Zicht.

Als hoogtepunt een ontroerende film gerealiseerd door bewoners 

met een verstandelijke beperking van « La Maisonnée ».

Manneke Pis, in zijn Lionskostuum, keek toe en zag dat 

het goed was. Een mooie afsluiter van een druk maar geslaagd 

Centennial bij District C .

Eric BENOIT

2de VG belast met Communicatie

A l’issue de la Convention du District 112C tenue le 20 mai 

dernier dans le majestueux « Château du Lac » à Genval. Tous 

les commentaires allaient dans le même sens à l’occasion du verre 

de l’amitié offert aux participants : « Quelle convention réussie 

! »

C’est qu’en effet, elle fut non seulement quasi parfaite au 

niveau de l’organisation, elle fut aussi relativement courte (un 

minimum de blabla, car les commissions avaient l’occasion de 

présenter leurs bilans dans le hall d’accueil), mais surtout très 

vivante (nombreux 

films et vidéos) et 

ramenant à l’essentiel 

du Lionisme, c.à.d. le 

service à nos œuvres 

sociales.

Ainsi, toute 

la seconde partie 

était consacrée 

aux 4 grands défis 

du Centenaire : 

l’Environnement, la 

Faim, la Jeunesse et 

la Vue. Tous furent 

illustrés par des 

films, des interviews, 

des témoignages 

émouvants autour d’œuvres exemplaires soutenues par les clubs 

du district.

Avec, cerise sur le gâteau, la présence des handicapés mentaux 

de La Maisonnée qui, en guise de retour pour l’aide fournie 

par le Lions Clubs Bruxelles-Imagine, ont proposé de produire 

eux-mêmes un film autour de la Convention. Autant de beaux 

exemples de ce que le Lionisme peut offrir de meilleur.

Et le tout sous l’œil bienveillant de Manneken-Pis et de son 

costume Lions, bien présent pour rappeler les différentes activités 

organisées par le district C à l’occasion du Centenaire .

Eric BENOIT

2e VG en charge de la Communication

Une convention pas comme les autres

Yves Bayingana represente l’oeuvre du Gou-

verneur Hugues Angot “Consigne Article 23”

extraits de l’article paru en avril dans le Wolvendael (journal 

communal ucclois)

Dank zij de steun van LC Bruxelles Aurore en de actie 

« Biking for Kids » genoten 30 kinderen van een onvergetelijke 

vakantie in de bergen 

« Les Cailloux » iront là-haut sur la montagne…
Il manquait 4.000 € aux 20.000 € déjà récoltés pour réaliser 

le rêve commun de Vincent Callewaert, avocat et professeur 

UCL, et Abdesamade Laqdim, le directeur des «Cailloux », 

emmener, pendant les vacances de printemps, les 30 enfants des 

« Cailloux » à passer une inoubliable semaine à la montagne, au 

Val d’Uccle, encadrés par la dynamique équipe du lieu.

« Les Cailloux » sont un centre d’hébergement ucclois 

accueillant des enfants âgés de 6 à 18 ans qui présentent des 

troubles du comportement. Les 4.000 € manquants après 

l’opération « Biking for Kids » à travers la Belgique de Vincent 

Callewaert, offerts par le très actif Lions Club Bruxelles Aurore, 

transforment aujourd’hui ce rêve en réalité.

Etaient présents à cette remise de chèque :  Joëlle Maison, 

Echevin de l’Education à Uccle, Philippe Bossaerts et Vincent 

Callewaert du Conseil d’Administration des Cailloux, 

Abdesamade Laqdim, directeur des Cailloux, Hugues Angot, 

Gouverneur du District 112C du Lions Club, Ghislaine 

Estiévenart, Présidente du LC Bruxelles Aurore, Jacqueline 

Rizkallah, Présidente du Comité des Œuvres ainsi que plusieurs 

membres du Club.
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District C

Rally « Taxi Œuvres »
District C sloot op 23 april de Centennial af met 

een Oldtimersrally met aan boord van elke wagen een  

vertegenwoordiger van een Sociaal Doel. Samenkomst aan het 

Jubelpark, gevolgd door een buffet en een bezoek, op muziek van 

de jaren 60, aan de verschillende stands van onze Commissies en 

Clubs.

2017, l’année du Centenaire de notre Association fut 

clôturée par une journée festive organisée par notre District.

Le dimanche matin, les voitures ancêtres se sont élancées de 

trois points de départs différents. Chaque voiture représentait 

une œuvre d’un Club Lions. De magnifiques véhicules bichonnés 

avec soin ainsi que des anciens tracteurs et un bus à impériale se 

retrouvèrent à midi sur l’esplanade du Cinquantenaire.

Après un délicieux buffet, les participants ont pu visiter 

les différents stands montés par nos Clubs et découvrir leurs 

œuvres et actions, le tout agrémenté de la musique des Rowlies 

reprenant les classiques des années 60.

Cerise sur le gâteau, le beau temps fut de la partie, ce qui a 

assuré la réussite complète de l’événement.
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D Gérard Stelleman

Chers Amis et Amies Lions, Chers Amis et 

Amies Leos,

Alors que je me prépare à prendre mon envol pour Chicago 

en tant que DGE et revenir le 4 juillet en tant que Gouverneur 

de votre magnifique district, je m’empresse de rédiger ce petit 

mot de démarrage de notre nouvelle année 2017-2018.

En cette année 2017, nous entrons dans une nouvelle ère 

de notre mouvement. Et qui dit nouvelle ère, dit également 

nouvelle vision et nouvelle opportunité du savoir servir, du 

« We Serve ».

Tout en consolidant nos valeurs sûres telles que nos 

performances dans l’organisation d’évènements, d’actions, 

d’activités aux profits des démunis, des défavorisés, tout en nous 

référant à nos milliers d’heures de bénévolat dans la récolte de 

fonds, il nous manque toujours une visibilité réelle et correcte 

qui permet au public de nous percevoir tels que nous sommes et 

non tels que nous apparaissons. 

Voilà un de nos grands défis pour notre avenir. 

Cette autre perception sera d’ailleurs une clé pour convaincre 

un public nouveau de nous rejoindre dans nos luttes contre la 

cécité, la pauvreté, la sauvegarde de notre environnement, les 

maladies infantiles, le diabète, la rougeole  et bien d’autres... 

Se lancer de nouveaux défis de service, d’adaptation à notre 

monde actuel, à notre environnement, à l’appel de nos jeunes 

malades, démunis ou simplement sans repères, ouvrira de 

nouvelles approches, idées et valeurs pour le service.

Chers Amis Lions, nous devons savoir oser nous remettre en 

question et évaluer sérieusement toutes les options d’évolution 

qui se présentent à nous. 

S’il est d’abord nécessaire d’analyser, d’écouter, de voir, 

de participer, d’apprendre, d’échanger des idées, d’aider et de 

mesurer les attentes, il est primordial d’apporter une énergie 

positive pour faire face aux exigences de demain.

Car notre mouvement est peut être centenaire mais il va se 

lancer pour un autre siècle et il demande que nous nous serrons 

les coudes pour trouver d’autres remèdes ou moyens pour servir 

tous ensemble, jeunes et anciens, apprendre à nous comprendre, 

nous côtoyer et nous apprivoiser entre les générations afin de 

trouver ainsi le juste ton pour assurer des lendemains aussi forts 

et récurrents que les 100 ans que nous venons de vivre.

C’est ainsi que nous pourrons montrer à toutes et tous que 

nous OSONS relever des défis et être demain des Lions vivant 

leur vie de Lion « Autrement ».

En effet « OSONS » Organiser tout Simplement une 

Orientation Novatrice et Spécifique de notre bien-être actuel 

pour servir davantage et autrement.

Notre rendez-vous est fixé et c’est à Nous, les lions 

d’aujourd’hui et de demain, à tout mettre en œuvre pour assurer 

un devenir fantastique et riche d’expériences nouvelles.

Nous avons de grandes choses à réaliser en cette année 2017-

2018 telles que :

- la manifestation du District D liée au centième 

anniversaire de notre mouvement : « Re-Lions-Nous » du 24 

septembre 2017 

-  la création du poste « Ambassadeur LCI et LCIF » au 

sein de chaque club

-  l’organisation du centre HAP des Special Olympics de 

Tournai- Mouscron en mai 2018

- le leadership de l’organisation du Camp Young 

Exchange 2018

- l’intégration de nos Leos plus âgés dans nos clubs 

LIONS

- l’augmentation de clubs mixtes ou mieux de la mixité 

dans les clubs

- ainsi que toutes nos activités plus récurrentes qui nous 

attendent également telles que Cap 48, Viva For Life, Médico 

Belgium, LCIF, Affiche pour la Paix, Young Ambassador, 

Echange linguistique, concours musical, etc…

Et pour chaque club, répondre à ses engagements et 

davantage encore dans sa communauté.

Inventivité, créativité, innovation, audace… .

Allons de l’avant « tous ensemble » à la rencontre des 

challenges. 

Ils sont là pour être relevés et pas pour nous freiner.

Ne nous laissons pas envahir par nos acquis, ne nous reposons 

pas sur nos lauriers fussent-ils glorieux.

Je vous souhaite une prochaine année Lions remplie de 

satisfactions de tous ordres.

Votre dévoué. 

Gérard



C’est ce samedi 25 mars 2017, sous un beau soleil mais une 

température encore un peu fraîche, que les membres de notre Club ont 

participé avec l’Unité Scoute de Pont-à-Celles (15ème T.O.) à l’éco-

nettoyage citoyen.

Dés 10h00, les Baladins, Louveteaux et Scouts, c’est à dire des 

enfants de 6 à 18 ans, se sont mis en route dans les rues du village à la 

traque aux détritus, cannettes,...

Après un retour au local scout vers midi pour un petit dîner 

sandwiches, nous avons eu la chance d’accueillir comme «dessert» le 

Ministre de l’Environnement Carlo Di Antonio ainsi que le parrain de 

l’activité, le comédien Olivier Leborgne. Ceux-ci nous ont donné une 

petite explication sur les tenants et aboutissants de l’opération. Olivier 

Lebogne nous conta ses souvenirs de jeunesse chez les Scouts et sur 

la protection de la Nature qui fait partie des lois scoutes. Cette visite 

constructive et éducative a ravi petits et grands.

Après les remerciements du Ministre et les encouragements de 

celui-ci, tout le monde est reparti à la chasse aux ordures. 

Bilan de la journée, 15 sacs de P.M.C. bien remplis ainsi que 24 sacs 

de déchets en tout genre.

Un bon goûter pour tous sous la forme de gaufres au chocolat a 

rechargé les batteries de chacun.

Freddy Paquet

Président
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LC Pont à Celles

L’éco-nettoyage citoyen

Le Gouverneur du Distrit 112D en présence du ministre qui est sur 

son vélo.

C’est ce mardi 25 avril qu’a eu lieu la traditionnelle journée « 

détente et loisirs » pour les personnes handicapées, organisée sur le site 

du Jacky Rousseau par : l’envol, le Carrick, le Home Charles vanneste, 

l’Institut Montfort et la Cigalière (5 institutions de la région). 

450 participants issus de divers horizons et d’handicaps différents 

ont participé aux activités proposées : parcours vélo adapté, tennis 

adapté, grimage, judo adapté, musique, psychomotricité, jeux de foire, 

activités motrices adaptées, des châteaux gonflables, pétanque, bowling, 

etc…. sans oublier la danse qui clôtura cette belle journée par un flash 

mob.

La joie, la détente, la bonne humeur, le plaisir, la liberté étaient 

présents durant toute la journée.  Celle-ci n’aurait pu se faire sans l’aide 

des élèves de la 5ème année Section Education de l’école St Charles à 

Dottignies et des 2ème Educateur Spécialisé de la Haute école de la 

Communauté Française de Tournai mais aussi de la ville de Mouscron, 

du CCIPH et du Tennis Club Mouscron.

Le sport pour la personne handicapée sera présent dans l’entité 

de Mouscron en 2018 vu l’organisation d’une manifestation 

sportive par les villes de Mouscron et Tournai le WE de l’Ascension 

2018. 

Les « Spécial Olympics Belgium » (SOB)  réuniront plus de 

3500 athlètes et cela durant les 3 jours de compétition.

LC de la Zone 72

Journée « détente et loisirs » 
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A l’occasion du Centennial, les Leo et Lions clubs 

tournaisiens se sont associés pour organiser un challenge 

‘environnement’ à destination des élèves de 5e et 6e primaire et 

secondaire.

L’objectif de ce challenge est de sensibiliser la jeunesse à la 

préservation de l’environnement et au développement durable. 

Les élèves de primaire ont réalisé 

des affiches illustrant un projet 

ou une campagne à développer 

au sein même de leur école. Les 

élèves du secondaire ont créé 

trois dias de présentation (titre, 

slogan et illustration) d’un projet 

environnemental à développer 

dans leur village, ville, commune 

ou région. Les résultats furent à la 

hauteur de la créativité des jeunes 

élèves.

La remise des prix a eu lieu le 28 

avril. Les lauréats ont reçu des lots de la Région wallonne et de 

la Communauté française. Les clubs Lions et Leo ont offert aux 

différentes écoles lauréates des moyens financiers pour mettre en 

œuvre le projet retenu et des tickets de cinéma pour les élèves du 

secondaire. M. Eric Dierckx de la Société Natura Logic a fait un 

exposé très clair et concret sur les attitudes écologiques durables 

à envisager.

Un public nombreux était présent lors de la manifestation : 

direction, enseignants, familles et membres des Lions clubs.

Belle participation, soutien des équipes enseignantes, belles 

affiches, beaux projets, bref … un franc succès!

LC Tournai Cathédrale - LC Tournai Childéric - Leo Club de Tournai

Le challenge ‘environnement’

Pour la deuxième année, le LC Ans Légia a soutenu 

financièrement le projet « Le défi du Petit Prince »et les « 

pousseurs » étaient des bénévoles enfants et amis de membres 

de notre club Lions.

La devise « Servir » était bien d’actualité ce jour-là …

« Les 20km de Bruxelles en hippocampe 28-05-17 »

Une aventure à la fois sportive et humaine. C’est ce qu’ont 

vécu hier Clément Pire et Guillaume Renard en courant les 

20 km de Bruxelles à bord d’un Hippocampe, une voiturette 

adaptée poussée par 6 sportifs qui se sont relayés. Tous les deux 

ont une vingtaine d’années et sont à mobilité réduite. Mais 

qu’importe leur handicap, ils ont décidé de relever un défi en 

courant les 20 km de Bruxelles, dans le cadre du projet « Le défi 

du Petit Prince ». 

www.ledefidupetitprince.be 

Guillaume a décroché la première place dans la catégorie « 

handisport chaise roulante » avec un temps de 1h28 et Clément 

a passé la ligne d’arrivée en 1h50.

Ce projet a été lancé par Mr Philippe Franquinet éducateur 

de leur centre de jour, Le Tabuchet, basé à Liège. 

Son objectif est de provoquer un échange entre l’univers des 

sportifs et celui du handicap et de permettre à ces deux mondes 

de s’apprivoiser comme le renard et l’enfant dans le Petit Prince. 

Son but est de faire de l’inclusion en passant par le sport.

L’Avenir 29-05-17

LC Ans Légia

Les 20 Kms de Bruxelles 

En vue de cette grande manifestation, les Clubs Lions Mouscron 

et Lions Mouscron Castellerie ont décidé de se monopoliser en offrant  

aux athlètes, des institutions de la région Pecq, Mouscron, Comines  

qui participeront aux SOB, ainsi qu’aux accompagnants, un t’shirt 

avec sigle. Ces t’shirts ont été remis lors de cette journée détente et 

loisirs en présence de l’échevine des sports Kathy Valcke et de l’échevin 

du personnel et des ressources humaines Marc Castel ainsi que des 

représentants des clubs lions.

N’oublions pas que 2018 n’est pas si loin et que nous devons nous 

mobiliser pour une manifestation d’une telle envergure dans notre 

région.


