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OPROEP VAN DE GOUVERNEUR
Beste Lionsvrienden,
In september werd door de gouverneursraad een boodschap verstuurd naar alle club-
voorzitters om voorzichtigheid aan de dag te leggen met eventuele acties betreffende 
de vluchtelingen en best in afspraak met de overheid te handelen. De clubs werden wel 
aangemoedigd initiatief te nemen.
Vandaag, begin november 2015, en na het Europaforum van Augsburg, waar de vluch-
telingen crisis uiteraard een echte rode draad is geworden, willen we vanuit het district 
een paar concrete aandachtspunten naar voren schuiven. 
Eén van de belangrijke doelstellingen van Lions is “hulp tussen de volkeren”… en dat is 
dus niet vrijblijvend!
Men moet beseffen dat als mensen op de vlucht slaan en daardoor al hun bezittingen 
achterlaten, dat de situatie voor hen wel echt zeer erg moet zijn. 
We mogen daar niet naast kijken en niet blokkeren op het klein percentage misbruiken, 
maar richten ons beter naar de overgrote meerderheid voor wie het een echte humani-
taire ramp is.
Onze hulp mag niet vanuit de hoogte komen, zoals in de tijd van Priester Daens. We den-
ken dus best niet alleen aan financiële steun, maar ook aan manpower. 
Het is het Rode Kruis dat de vluchtelingenkampen organiseert en coördineert in ons 
land, het is dan ook met deze instelling dat contact genomen kan worden.
Weliswaar zijn er niet overal vluchtelingenkampen in ons district. Concreet kunnen de 
clubs van een zone dan misschien hun krachten bundelen en kijken waar hulp kan gebo-
den worden.
Deze concrete hulp kan zeker op vlak van opvoeding en integratie. Lions beschikken over 
veel jonggepensioneerden, die misschien tijd kunnen vrijmaken en hun diensten aanbie-
den voor (o.a.) de jongeren: taalkennis en wat basisvorming zullen zeker gewaardeerd 
worden.
Indien aan materiële hulp wordt gedacht is creativiteit de boodschap. Voorbeelden zijn 
er genoeg: schriften, computers, of ander leermateriaal.  In overleg met het lokale Rode 
Kruis kunnen misschien speeltuigen, kinderfietsen, fitnesstoestellen welkom zijn.
Wanneer we bijvoorbeeld fietsen geven, zou het misschien wenselijk zijn er ook fiets-
lessen bij te geven, want het verkeer is hier veel gevaarlijker en onze wegcode voor die 
vreemdelingen onbekend.
Bij elke club die voor de vluchtelingencrisis iets wil doen, is creativiteit dus de bood-
schap, maar best altijd in overleg met het Rode Kruis, het OCMW, het CAW en/of de 
overheid.
Onze moedervereniging, het LCIF, blijft niet bij de pakken zitten. Een eerste schijf van 
200.000 USD werd vrijgemaakt … maar dat is een druppel op de hete plaat. Er wordt, 
net zoals voor Nepal of de Tsunami, een wereldwijd Disaster Fund Refugee Crisis fonds 
opgericht. Ook wordt een taskforce opgericht. Maar dit vergt tijd.  
Als de clubs geen concrete plannen hebben, kunnen ze ook doneren via het LCIF, al is het 
maar uit solidariteit.
Laten we niet wachten totdat men het ons vraagt … laten we “Be part of it”, er aan deel-
nemen, er iets aan  “doen”.
Melvin Jones zei ooit: “we serve”!

André Goethals, Gouverneur 112A

http://www.lions-112a.be/
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HOE ZIT HET IN ELKAAR?
A. Wat gebeurt er met een vreemdeling als hij in ons land toekomt:
• aanmelding migranten/asielzoekers bij Dienst Vreemdelingen Zaken Brus-

sel

• na aanmelding worden ze doorverwezen naar een NOK (noodopvang kamp)

• tot aanvaarding van hun dossier door DVZ verblijven migranten in principe 
in zo’n NOK

• NOK zijn onder beheer van het Rode Kruis

• het Rode Kruis maakt melding dat zij de migranten (vanaf deze week) van-
uit de NOK zullen doorsturen naar lokale kleine opvangcentra (terug in beheer van Rode 
Kruis), waar de migranten een menselijker onderkomen zullen vinden

• doorlooptijd vanaf aanmelding tot definitieve aanvaarding dossier : minimaal 4 maand, 
maximaal ?

• na aanvaarding worden deze mensen toegewezen aan een stad/gemeente, aan het OCMW 
volgens een nog te bepalen spreidingsplan. Het OCMW begeleidt deze mensen op zoek naar 
een geschikte woning (Locaal Opvang Initiatief (van OCWM) of op de private markt, geeft 
hen een leefloon, etc. ...

B.  Waar kan een Lionsclub terecht?
Een club, al dan niet in zoneverband, die zou willen helpen, kan eventueel  contact  opnemen 
met volgende instanties:
De lijst van de opvangcentra beheerd door vreemdelingenzaken zijn terug te vinden op hun 
website (Fedasil). Dit zijn momenteel Poelkapelle en Koksijde (in gebruik) en Zeebrugge (na-
bije toekomst).
• Zeebrugge : nog geen gegevens gekend
• Poelkapelle : info.poelkapelle@fedasil.be Tel: 051/480 620
• Koksijde: Sofie Desseyn, directeur ad interim sofie.desseyn@fedasil.be

Andere centra in onze provincies worden beheerd door Rode Kruis. Zij zijn op zoek naar vrij-
willigers die willen activiteiten, vorming, begeleiding organiseren voor de vluchtelingen en het 
helpen wegwijs maken van erkende asielzoekers in onze maatschappij bij hun overstap van het 
leven in een opvangcentrum naar zelfstandig wonen.

RODE KRUISOPVANGCENTRUM Deinze
Beekstraat 119 
9800 Deinze 
tel. 09 282 76 58 
centrumleiding: cocdeinze@rodekruis.be
algemeen: oc.deinze@rodekruis.be 
contactpersoon Kris Duchateau (09/282.76.58) 

RODE KRUISOPVANGCENTRUM VOOR ASIELZOEKERS Wingene 
Boskapeldreef 6 
8750 Wingene 
tel. 051 63 78 49 
centrumleiding : cocwingene@rodekruis.be 
algemeen: oc.wingene@rodekruis.be
contactpersoon : Sophie Roobrouck 
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RODE KRUISOPVANGCENTRUM VOOR ASIELZOEKERS Sint-Niklaas 
Kasteelstraat 8 
9100 Sint Niklaas 
tel. 03 778 88 20 
centrumleiding : cocsint-niklaas@rodekruis.be 
algemeen : oc.sint-niklaas@rodekruis.be 
contactpersoon : Klaas Impens 

RODE KRUISOPVANGCENTRUM VOOR ASIELZOEKERS  Menen
Stationsstraat 15 
8930 Menen 
tel. 056 53 06 87 
centrumleiding: cocmenen@rodekruis.be 
algemeen: oc.menen@rodekruis.be 
contactpersoon : Fran Popelie (056 530 687) 

RODE KRUISOPVANGCENTRUM VOOR ASIELZOEKERS Eeklo 
Pokmoere 1A 
9900 Eeklo 
tel. 09 376 78 60 
centrumleiding : coceeklo@rodekruis.be 
algemeen : oc.eeklo@rodekruis.be 
contactpersoon : Yves Opstal 

RODE KRUISOPVANGCENTRUM VOOR ASIELZOEKERS Sijsele
centrumleiding:  centrumverantwoordelijke.ocsijsele@rodekruis.be

met dank aan Franky Lycke, gewestvoorzitter, lid van LC Damme-Zwin,
politiecommissaris in Brugge
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WAAR KUNNEN CLUBS TERECHT OM FINANCIEEL TE STEU-
NEN?     
De clubs of de leden die iets willen doen voor de vluchtelingen kunnen kon-
takt nemen op lokaal vlak, in overleg met het Rode Kruis, met het OCMW of 
nog het CAW.  Van hen krijgen ze te weten wat de lokale noden zijn en waar er 
eventueel gestort kan worden.
Maar de Clubs die via onze moedervereniging ( LCIF) willen steunen, kunnen 
de betaling op volgende manieren naar keuze uitvoeren:                                                                              
- via de LCIF website www.lcif.org
https://www.lcif.org/EN/support-our-work/donate-now.php
U betaalt dan met uw Lions Visa Affinity kredietkaart en met mededeling waarvoor u steunt (in 
dit geval= Disaster Fund Refugiee Crisis)

- het kan ook via de Belgische ING bankrekening van LCI(F): IBAN BE35 3100 9846 9537
met mededeling van uw clubnaam en clubnummer (staat in de directory)
en met mededeling voor welke LCIF actie u steunt:
-ofwel  algemeen: Humanitarian Needs – Area of Greatest Needs
-ofwel met aanduiding van:  Disaster Fund Refugee Crisis 

met dank aan Elien Van Dille, past council chairperson,
LCIF District Coordinator D112-A 2015-18  

http://www.lions-112a.be/
http://www.lcif.org
https://www.lcif.org/EN/support-our-work/donate-now.php

