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Lions International  

Lions Clubs International is een 

internationale NGO (Niet-

gouvernementele Organisatie) die 

in 1917 opgericht werd door Melvin 

Jones, in Chicago. Lions Clubs Int. 

is de grootste serviceorganisatie ter 

wereld met een aanwezigheid in 

meer dan 200 landen met meer 

dan 1.350.000 leden, verspreid 

over ongeveer 45.000 clubs.  Lions 

Clubs Int. steunt actief: 

• Jeugdprogramma’s 

• Bestrijding van armoede en 

blindheid, 

• Gezondheidsprogramma’s 

• Humanitaire projecten 

• Hulp bij natuurrampen. 

 

In België heeft Lions Club Int. 280 

Clubs met een totaal van ong. 

7.500 leden.  Sinds 1952 hebben 

Belgische Clubs meer dan € 40 

miljoen geschonken aan goede 

doelen. 

 

De basisdoelstellingen van de 
Lions omvatten het actief bijdragen 
aan de sociale en culturele 
vooruitgang van de gemeenschap. 
Daartoe worden fundraising 
projecten opgezet, waarvan de 
opbrengst voor 100% gaat naar  
verenigingen of individuen met als 
doel het helpen lenigen van 
humanitaire noden. 

Nuttige Links:  

http://www.lions-
112a.be/vredesposterwedstrijd/ 
 
http://www.lionsclubs.org/EN/how-
we-serve/youth/peace-poster-
contest/index.php 
 

 

Vredesposterwedstrijd  

 
Deze wedstrijd wordt wereldwijd 
georganiseerd door Lions Clubs 
International. De gedachte is dat 
honderdduizenden kinderen bezig 
zijn met hetzelfde thema “Vrede”.  
Kinderen tussen 11 en 13 jaar, 
geven in een tekening uiting van 
hun gevoelens over VREDE. 
Achter iedere tekening zit een 
bijzonder kind met haar/zijn 
ervaringen. Het is heel ontroerend 
deze tekeningen te zien. 
 
Alle kinderen maken individueel  
een vredesposter. 
Uit deze werken wordt door de jury 
uit elke klas (of groep) 1 winnaar 
gekozen die meedingt in de 
volgende ronde. 
De winnaars krijgen een 
geschenkje van de organiserende 
club. 

 
Een van de doeleinden die de 
Lions Clubs willen bereiken is: het 
tot stand brengen en houden van 
een geest van begrip tussen de 
volkeren van de wereld.  
 
De internationale prijsuitreiking 
vindt plaats bij de Verenigde Naties 
in New York. De werken van de 24 
finalisten worden gedurende het 
hele jaar op verschillende plaatsen 
in de wereld tentoongesteld.  

 

 

 
 
Doelstellingen van 
“naam van de club” 
 

( zelf in te vullen)  

bv: Wij willen organisaties 

steunen die bijdragen aan het 

welzijn van kinderen die over te 

weinig middelen beschikken om 

hun gaven en vaardigheden 

voldoende te ontwikkelen.  

 

 

 

 

 

 

Coördinator van Lionsclub 

Xxxxx yyyyyyy 

Naam: 

Gsm:  

e-mail:  
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