
 
 

WAAROM ACTIE VOEDSELBANKEN CORE BUSINESS IS 
VOOR UW CLUB 

(OF ZOU MOETEN ZIJN….) 
 
 
Beste Lionsvrienden, 
 
Als gouverneur van ons District richt ik mij samen met Caroline, jullie toekomstige gouverneur, 
tot alle voorzitters, zonevoorzitters en districtsvoorzitters in verband met de 23ste editie van de 
Actie Voedselbanken die dit jaar doorgaat van 17 tot 23 oktober 2013. Deze actie ligt ons nauw 
aan het hart omdat ze perfect aansluit bij de essentie van het Lionisme en in elke club de 
nodige aandacht dient te krijgen. 
 
Wij zijn ons ervan bewust dat een aantal clubs gefrustreerd zijn geraakt in gevolge de niet altijd 
optimale medewerking van Delhaize, bijvoorbeeld in verband met de communicatie van de 
opbrengst per winkel. Hoewel er zeker werk dient gemaakt te worden van het verder verbeteren 
van deze situatie, zouden wij het echter zwaar betreuren indien clubs zich hierdoor zouden 
laten ontmoedigen. De cijfers die hieronder worden geciteerd tonen aan dat de nood aan 
voedselhulp hoogstnodig blijft.  
 

De feiten 
 
Hoewel Vlaanderen het relatief goed doet in vergelijking met andere Europese regio’s, zijn de 
naakte cijfers* in verband met armoede schrijnend: 

 Meer dan 600.000 Vlamingen leven onder de armoedegrens 

 Bijna 1 op 10 geboorten vinden plaats in een kansarm gezin en in sommige 
gemeentenwordt 15% van de kinderen geboren in een kansarm gezin 

 Het aantal mensen dat leeft in een situatie van ernstige materiële deprivatie stijgt zeer 
snel en benadert de 3% 

 
(*Bron: Vlaamse Armoedemonitor 2013) 

 

Met Maslow in gedachten 
 
In 1954 definieerde de Amerikaanse psycholoog Abraham Maslow in zijn boek Motivation and 
Personality de verschillende noden en behoeften van de mens waarbij hij ze plaatste in een 
hiërarchie. Deze hiërarchie wordt vaak voorgesteld in de vorm van een piramide. In grote lijnen 
komt het erop neer dat een behoefte niet naar behoren kan worden vervuld tenzij de “lagere” 
behoefte uit de piramide is vervuld. Helemaal aan de basis van de piramide bevinden zich alle 
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lichamelijk behoeften die te maken hebben met overleven in een of andere vorm. Voedsel is 
een uitstekend voorbeeld in deze categorie. 

 

 
 
Waarom elke club zich dient aangesproken te voelen door de Actie 
Voedselbanken 
 
De activiteiten en sociale werken van onze clubs situeren zich doorheen het volledige spectrum 
van menselijke noden en behoeften. Echter, met de kansarmoede cijfers en Maslow in 
gedachten, is het essentieel dat wij als Lions ons in voldoende mate richten op het lenigen van 
de basisnoden. De Actie Voedselbanken is een directe en efficiënte wijze om hieraan mee 
te werken.  Als dusdanig zou Voedselbanken “core business” moeten zijn voor alle 
clubs. 
 
Sinds meer dan 20 jaar zetten vele clubs zich in voor de Voedselbanken, voornamelijk door het 
verzekeren van voldoende vrijwilligers op de locaties waar de bevolking wordt uitgenodigd zijn 
steun te verlenen. Wie de cijfers in detail bekijkt stelt echter vast dat slechts een minderheid van 
de clubs in District 112A zich ten volle engageert. 
 
We weten allen dat het vaak makkelijker is om een paar redenen te bedenken om iets niet te 
doen (zie Delhaize probleem), dan het vinden van één goede reden om iets wel te doen. Aan de 
clubs die vandaag niet deelnemen, durven wij te vragen om creatief na te denken en die ene 
goede reden te vinden die hen motiveert zich te engageren voor een initiatief dat raakt aan de 
kern van het Lionisme. In dit verband rekenen wij ook op de zonevoorzitters die een rol te 
spelen hebben in het motiveren van hun clubs. In de komende weken zal Marc Temmerman 
(LC Geraardsbergen), de nieuwe districtsverantwoordelijke voor Voedselbanken, met hen 
contact opnemen om hieromtrent verdere afspraken te maken. 
 

Hoe word je betrokken bij de actie? 
 
Om deel te kunnen nemen aan de Actie Voedselbanken dient een club vooraf de nodige 
organisatorische en logistieke afspraken te maken met de plaatselijke verantwoordelijken en 
andere deelnemende organisaties. Opdat dit zo vlot mogelijk zou verlopen beschikt ons District 
over twee coördinatoren voor elke provincie. Deze zijn Serge Skatchkoff (LC Kortrijk) voor 
West-Vlaanderen en Christian De Bruyne (LC Dendermonde) voor Oost-Vlaanderen. In de 
komende weken zullen zij aan alle clubs uit hun provincie de nodige informatie verschaffen ten 
einde met de voorbereiding van de actie te kunnen aanvangen.  Zij beschikken tevens over een 
pak ervaring dat hen toelaat om jullie deskundig advies te geven en een optimaal lokaal 
resultaat te behalen. 
 



Met de steun van jullie allen kunnen we een hernieuwde dynamiek geven aan de Actie 
Voedselbanken. Wij rekenen erop dat het onderwerp in elke club de aandacht krijgt die het 
verdient. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Hugo Delbeke     Caroline Vanwynsberghe 
 
 
 
Gouverneur District 112A   Gouverneur Elect District 112 A 
 
 
 
 


