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Goede Lions en Leo vriendinnen en vrienden,
 
December is voor velen onder ons een maand van bezinning van wat voorbij is en verwachtingen 
naar wat in het nieuwe jaar komen zal.
Ik heb het geluk dat de nu reeds 34 bezochte clubs mij steeds hebben bewezen dat het “We 
Serve” virus bij allen zeer actief en op de meest originele manier beleven wordt.
Inderdaad “Diversiteit dempt alle grachten” om zoveel mogelijke verschillen te overbruggen.
Op onze workshop “Club Excellence” van 2 december waar een 60-tal Lions en Leo’s aan deel-
namen, werd de kans geboden om samen pro-actief de actieplannen van ons district in een drie-
jarenplan uit te werken. Hierbij werden 25 items gedefinieerd die tot een betere clubwerking en 
efficiëntere sociale inzet kunnen leiden.
Ook U kunt helpen duiden en de prioriteiten helpen bepalen door deel te nemen aan de enquète:
Dat kan via deze link. DOEN!!!
En laten we samen deze boodschap delen met onze familie, vrienden, Lions, Leo’s en vooral met 
al onze goede doelen in 2020: “Geluk is met veel plezier doen wat veel plezier geeft”.
 
 
Luc Masureel, Gouverneur Lions District 112A 2019-2020
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http://www.lions-112a.be
https://docs.google.com/forms/d/1mU4wihHWXmB1txf6vtGi2-FyL51apb95JsAVx3Wvgcg/prefill
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 ƕ De Nationale Commissie YOUTH EXCHANGE and YOUTH CAMP 2020 organiseerde een 
info-dag op 3 november ll. De powerpoint in pdf formaat vind je hier.

 ƕ Open Tables lokale initiatieven waren, opgezet met de bedoeling in de streek een vaste ont-
moetingsplaats te voorzien waar Lions, hun vrienden en zakenpartners elkaar éénmaal per 
maand konden ontmoeten voor een informele lunch en networking? Vaak waren ook leden van 
andere serviceclubs welkom. In de Lions Directory 1999 vinden we Open Tables terug in Ant-
werpen, Brussel, Charleroi, Luik en het Waasland. De Open Table Waasmunster werd in 1996 
opgericht en bestaat nog steeds. Enkele Lions uit het Waasland hebben nu het plan opgevat 
Open Table Waasmunster een nieuwe start te geven. Elke eerste donderdag van de maand zijn 
de Lions en hun vrienden om 12:00 welkom in Restaurant Le Cirque, Nieuwe Baan 88-B te 9111 
Belsele, (03/296 02 02). Reserveer ten laatste op woensdag 12:00 bij Pierre De Graef, bij voor-
keur per e-mail: dgc.degraef@telenet.be.

Een nieuwe dynamiek met/door G.A.T.
 
Zoals alle clubs heeft ook LC Waasland ondertussen zijn statuten en structuur gewijzigd in lijn met de nieuwe G.A.T. 
richtlijnen.  Wijzigingen worden zoals steeds met nieuwsgierigheid en een gezonde kritische blik onthaald, maar heeft 
het ons iets bijgebracht?  Een half jaar na onze statutenwijziging, is het een goed moment om even terug te blikken.  
Vooreerst staan onze statuten terug op punt. Met de aanpassingen van de structuur en verantwoordelijkheden,werden 
in onbruik geraakte tradities verwijderd en een aantal praktische regels en uitzonderingen verduidelijkt en sluitend ge-
maakt.  De governance van onze club vaart er wel bij, en we hebben een sterk kader om kandidaat-leden onze werking 
uit te leggen.  Daarnaast werden de rollen en verantwoordelijkheden terug scherp gesteld. Het Global Service Team 
bijvoorbeeld is nu verantwoordelijk voor zowel de fundraising als de zinvolle besteding ervan, wat de ambitie en ener-
gie duidelijk verhoogt.  Onze klassieke activiteiten zoals het lenteconcert worden herbekeken en opgefrist, en nieuwe 
activiteiten worden uitgewerkt.  Dit motiveert een bredere groep leden om elk op hun eigen manier hun steentje bij te 
dragen – wat ook de vriendschap in onze club ten goede komt!
Proud to Serve!

LC Waasland

Hands-on en een Lionsbanner in Nepal
Himalaya Projects is een Belgisch project dat sinds een paar jaar door LC Meetjesland wordt 
gesteund.
Het gaat om hulpverlening, onderwijs en aankoop van materiaal en gebouwen voor enkele 
dorpen in Nepal die vanwege de slechte bereikbaarheid geen beroep kunnen doen op een vaste 
medische dienst. Deze plaatsen zijn aangewezen op vrijwillige hulpverlening. 
In elk dorp vermeldt een banner met Lionslogo dat een Belgische vrijwilligersorganisatie aan 
het werk is.  
Jos Vanhullebusch is 30 jaar lid  van onze club en is huisarts op rust. 
In het kader van dit project  geeft hij enkele weken verzorging ter plaatse in de dorpen Dana en 
Chitre, vergezeld van zijn vrouw Ann, die verpleegster is. Deze keer gaat het dus niet alleen om 
een financiële bijdrage maar om een ‘hands on’ bijdrage van één van de leden. 
Als Lionslid worden we op deze manier met de neus op de plaatselijke feiten gedrukt wat be-
treft de noodzaak van hulpverleningprojecten. Jos stuurt ons regelmatig een mailtje en enkele 
foto’s zodat de club kan zien hoe hij het stelt.  

Michel Timmermans - Voorzitter LC Meetjesland-Eeklo

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lionsinternational.be/cms/uploads/LIONS%20YE%202020/Infovergadering%203%20nov%202019%20.pdf
mailto:dgc.degraef%40telenet.be?subject=


DECEMBER 2019  I  4flashLIONS

WWW.LIONS-112A.BE

Lions Forward voor Dummies
‘Lions Forward’ en ‘The Coalition of the Willing’ zijn vrij theoretische begrippen die van het district of het internationale 
komen en die de leden heel begrijpelijk afschrikken! Dit artikel tracht dit in begrijpelijke taal te verwoorden.
Lions is één van de grootste of zelfs de grootse serviceclub ter wereld.  Wereldwijd en bij de ingang van de 21ste 
eeuw profileert ze zich meer en meer als heel efficiënte NGO, waarbij de 47.000 clubs lokaal zeker goed werk leveren. 
De target is om wereldwijd 200 miljoen mensen per jaar te kunnen helpen. Of men het wil of niet, elke club is daar lid 
van en moet mee met haar moedervereniging!
Blijven doen wat men al tientallen jaren goed doet, in onze evoluerende wereld, dat is helaas stilstaan … en stilstaan 
is achteruitgaan … en achteruitgaan is op termijn verdwijnen.
Het is de lastige taak van het districtskabinet om de clubs alert te houden. En ja onze comfortzone wordt hierdoor 
verstoord, maar op langere termijn en voor onze efficiëntie is dat broodnodig.
Die verbetering, die evolutie, onder de titel ”Lions Forward”, steunt op vier pijlers (lees hier verder)

André Goethals - GST- verantwoordelijke D112A 

Boekentassen-actie Leo Club Wetteren
Dankzij de opbrengst van de kaas-en wijnavond, de snoepverkoop en 
onze kerstmarkt hebben wij maar liefst 2 projecten kunnen onder-
steunen die we graag even in de ‘spotlight’ willen zetten.
Rond de maand september krijgen we het vaak te horen, de kosten om 
een kind naar school te laten gaan zijn vaak te hoog voor de ouder(s). 
Op 1 september 2019 zijn er 200 kinderen naar school vertrokken met 
splinternieuwe boekentassen, gevuld met alles wat ze nodig hebben 
om het nieuwe schooljaar goed te starten: blocnotes, stylo’s, kleur-
potloden, een schaar, lijm,.. Zowel VZW Jong (meer specifiek de Spe-
leotheek in de Muide, Gent) als VZW De Sloep konden met een gerust 
hart de kinderen uitzwaaien aan de schoolpoort.
Leo Club Wetteren is, met al zijn leden, heel trots dat zij hierin een rol hebben kunnen spelen. Een leuke foto en de 
toffe berichtjes van de ouder(s), daar doen we het voor!

Le nouveau Gouverneur est arrivé!
En het is niet omdat hij langs ‘l’entrée des artistes’ werd binnengeloodst (de garagepoort van ons werkvergaderings-
clubhuis) dat hij als een minder eminent figuur, vergezeld uiteraard van zijn twee lakeien, werd ontvangen. Hij kreeg, 
als test voor zijn hoogtevrees, toegang tot ons zolderkamertje, het heilige der heilige van ons nest, waar hij ons de 
biecht afnam in alle ‘intimiteit’ op zijn minzame, serene en geduldige manier. 
Er werd gesproken over de aard van onze club, de stemming die er leeft, de aantrekkingskracht ervan, maar ook het 
bedreigend leeftijdsprofiel dat elk jaar recrutering van nieuwe leden, een oud zeer, moeilijker maakt. Hij tipte ons met 
voorstellen om te recruteren via de sociale werken en werkers zelf, om de sponsors van de fundraising uit te nodigen 
en meer direct te betrekken met de concrete werking van de club, om meer bekendheid te geven door vermelding van 
de club via de organisaties die door ons werden gesteund, en tenslotte had hij een pleidooi voor het ontplooien van 
een website van de eigen club. (hier lees je verder)

Philippe Maere – LC Brugge Zeehaven

 ƕ We een belangrijke boodschap kregen van onze Internationale President Jung-Yul 
Choi “We did it! Thank you Lions for making your mark and participating in our 1 mil-
lion challenge. We successfully screened 1 million people for World Diabetes Day. #Li-
onsFightDiabetes http://lionsclubs.org/wdd “

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/lions-forward-voor-dummies/
http://www.lions-112a.be/le-nouveau-gouverneur-est-arrive/
http://lionsclubs.org/wdd
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Vergeet de fanion van je club niet in je va-
lies
In september trok ik als tandarts-vrijwilliger voor Medora Bel-
gium naar Nepal. Medora heeft in Chitwan een health cen-
ter opgezet, waar de lokale bevolking terecht kan voor me-
dische zorgen. De organisatie wordt o.a. gesponsord door 
de Lionsclubs van Tessenderlo en Overpelt. Wij, als vrijwil-
ligers, gaan vnl. ondersteunend te werk zodat de Nepalese 
gezondheidswerkers kunnen bijleren en uiteindelijk volledig 
zelf zouden kunnen instaan voor de zorgen. Bij aankomst in 
Kathmandu werden we opgewacht door Keshav Pandey, hij 
troonde ons voor het ontbijt mee naar een lokaal restaurant. 
Toen hij hoorde dat ik een Lion uit België was werd ik met-
een uitgenodigd naar de vroege gouverneursmeeting - om 7 
uur ’s ochtends! - die daar plaatsvond. Keshav bleek de 2de 
vice-districtsgouverneur  te zijn en had ook reeds Elien Van Dille ontmoet. Ik werd er erg vriendelijk ontvangen door 
gouverneur Shobha Joshi , die mij haar mooie pin opspelde:  Love, Learn, Lead onder de Nepalese vlag. Mijn meder-
eizigers heb ik wel nog moeten uitleggen wat Lions precies doen.

Gaétane Rombaut - LC Oostende BO4

Oproep deelname Vredesposter 2019-20
Tijd om aan de Vredesposteractie te denken! Hopelijk kan ik ook enkele nieuwe 
clubs motiveren om (opnieuw) met hun club deel te nemen aan deze interna-
tionale tekenwedstrijd. De voordelen zijn legio: je bereikt er één van de pijlers 
van het lionisme mee, de jeugd van 11-13 jaar. Je draagt ook een boodschap 
van vrede uit, een bewustwording ook van onze jeugd, dat “het hier toch nog 
zo slecht niet is”. Het biedt jouw club tevens de PR-kans om het prachtige lio-
nisme in een positief daglicht te stellen. 
Tijdlijn: aanschrijven scholen in nov-dec, inschrijven bij ondergetekende in ja-
nuari, selectie district op lenteconventie, selectie nationaal op nationale con-
ventie. Voor het gemak (het jaarthema komt meestal te laat, als de meeste 
scholen al aan het tekenen zijn) nemen we dit jaar het thema van het afgelopen 
jaar: “Journey of Peace”.
En dat het ook loont voor jouw club, bewees LC Oostende BO4 vorig jaar nogmaals, door de eerste nationale prijs weg 
te kapen. Dus, waarom zou jouw club dit jaar NIET (opnieuw/voor het eerst?) deelnemen? 
http://www.lions-112a.be/vredesposterwedstrijd/ 
https://www.lionsclubs.org/en/start-our-approach/youth/peace-poster
Info: 0475/76 12 92 of vredesposter112a@gmail.com

Guy Soetaert, Districtsverantwoordelijke 112A Vredesposter

 ƕ We moeten u helaas het trieste nieuws melden van het onverwacht overlijden van de 
1ste Vice International President Haynes Townsend.Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/vredesposterwedstrijd/  
https://www.lionsclubs.org/en/start-our-approach/youth/peace-poster 
mailto:vredesposter112a%40gmail.com?subject=
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Het levenswerk van LC De Panne West-
kust 
VZW Havenzate   
In 1973 koopt de club het leegstaand moederhuis van Veurne om er een tehuis voor tewerkgestelde volwassen met 
een verstandelijke beperking te vestigen; dit met hoofdelijke borgstelling door de leden van de club.
Pas op 1 mei 1983 kan Havenzate de deuren openen. Het nam 10 jaar in beslag om de nodige vergunningen, bouw-
toelagen, financiën en dergelijke te bekomen …
De verdere historiek is er eveneens één van verbouwingswerken, nieuwbouwwerken én zoektocht naar de nodige 
financiering. 
Bij de laatste nieuwbouw in 2018 heeft de vzw een lening van 2 miljoen  euro onderschreven. Daarvoor heeft VZW 
Havenzate de morele ondersteuning en het jaarlijks engagement van 25.000 à 30.000 euro van LC De Panne-West-
kust gevraagd én bekomen. Hiervoor organiseert de club jaarlijks 3 grote fundraising activiteiten: het paasconcert 
te Koksijde, de golfchallenge te Oostduinkerke en de wijnactie “Ontkurkt” te Veurne. Op dit ogenblik ondersteunt en 
begeleidt Havenzate 70 cliënten met 50 medewerkers en staat het reeds voor de volgende uitdaging: de vervanging 
van 5 woonhuisjes door nieuwbouwconstructies.

Overstijg de zonehervorming
Het mag gezegd: een top voorstelling over de zone- en gewesthervorming op 16 november in Nazareth. Een goeie 
structuur is noodzakelijk; professionalisme mag en moet. Toch ontlokte deze vergadering bij mij een dubbel gevoel. 
Onze vereniging heet LIONS INTERNATIONAL. Ons motto is ‘WE SERVE’. Medemenselijkheid en vriendschap gaan 
over alle zonegrenzen heen. Solidariteit is een universeel begrip. Elke voorzitter is de tijdelijke keizer van die club. Ons 
motto is echter niet tijdelijk maar absoluut. Meer dan ooit wordt Lions International een noodzaak in deze polarise-
rende en snel diversifiërende maatschappij. Een zone is een puur geografische afbakening. En al komt jouw club in 
een nieuwe zone, dan blijft het gewest waarschijnlijk hetzelfde. In Frankrijk is één district zo groot als gans België en 
wij zeuren over enkele kilometers. Breek die muren af en open uw deuren. Werk samen met andere clubs. Ga op bui-
tenclubbezoek of geniet mee van een fundraising activiteit. Een golf van dankbaarheid komt op je af. Die menselijke 
warmte geeft een ongelooflijk goed gevoel. De wereld kan en zal er mooier uit zien. LIONS ABSOLUTELY !!!

Luc Amez - LC Zwevegem - 2de Vice-Gouverneur

 ƕ Er zijn veel vragen omtrent de Brillenactie. Er is geen budget noch vervoermogelijkhe-
den om de brillen op te halen. Clubs met brillen moeten zelf zorgen voor het vervoer naar 
het adres Mobull site, nl. Leuvensesteenweg 436 te Zaventem na afspraak met Beno Israël 
(0475/516235) en Marc Maertens van Mobull (0473/359995).

 ƕ BAD nu LIONS BAD FESTIVAL heet? Noteer alvast de nieuwe datum 28 mei in jullie agenda. De 
nieuwe spetterende locatie wordt binnenkort bekendgemaakt!

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
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Internationale Conventie Singapore 
Dit jaar gaat de internationale conventie door in Singapore van 24/6 tot 2/07/2020. Dit bete-
kent een heenvlucht van 10 uur. We kozen voor een heenreis met Emirates, dat ons een ver-
blijf van 2 nachten in Dubai toestaat. Daar houden we onze klassieke MDavond. Voorziene aan-
komst in Singapore op vrijdag netjes op tijd voor de internationale conventie die de dag nadien 
begint.  De conventie loopt dan met al zijn klassieke onderdelen tot dinsdag. Voor de vrienden 
die van deze verre bestemming gebruik willen maken om de regio te bezoeken is er de post-
conventie tour die ons naar Jogjakarta, Borneo en Kuala Lumpur zal brengen. Een gedetailleerd 
programma zal naar iedereen per mail worden verstuurd. https://www.facebook.com/lionsclubs/
videos/568474937220687/
Prijzen: internationale conventie vanaf 2.150 euro pp. - de postconventie tour vanaf 1.590 euro pp.   

See you in Singapore !

Bernard De Dobbeleer - Vertegenwoordiger 112 A Internationale Conventies 

Karibu (welkom) LC Lievegem in Tanzania
Op bezielend initiatief van Lion Luc Nevejans, oprichter en voorzit-
ter van Dorizon Doenja vzw, werd een inleefreis georganiseerd die 
in het teken stond van natuur, cultuur en humanitaire ondersteu-
ning en solidariteit. Gedurende een tweetal weken werd aan enkele 
Lionsvrienden van LC Lievegem de gelegenheid geboden om in 
het kader van zijn tienjarig bestaan nader kennis te maken met de 
verwezenlijkingen van de vzw op vlak van educatie, water, gezond-
heidszorg en groene energie in Bassodawish.
Ook enkele verwante projecten in een ruimere omgeving rond Kara-
tu, Endallah en Arusha werden bezocht.  De voornoemde vzw maakt 
eveneens deel uit van de projecten die gesteund worden door de 
vzw Medico Lions Clubs Belgium, die een projectrekening voorzien 
heeft ter ondersteuning ervan. Aldus wordt beoogd om samen met 
alle ondersteunende partijen aan 720 jongeren van Bassodawish en hun directe leefomgeving alle kansen op een 
betere toekomst te geven. Een overzicht van al geboden steun kan je terugvinden op: https://youtu.be/retCxe-tf0I
Hier lees je verder link Bijgevoegd ook een sfeerbeeld van deze recente inleefreis, die ook gelegenheid bood om 
hands-on hulp te bieden bij het graven van funderingen voor een nieuwe slaapzaal en o.a. de Masaï bevolking te 
groeten in Monduli en een safari mee te beleven in het Tarangire National park en in de Ngorongoro Krater.
Een heuse belevenis en voor herhaling vatbaar.

PDG Marc Cosyns en Luc Nevejans – LC Lievegem

 ƕ De Philippijnse Lionsclubs thans in het Guiness Book of Records staan ? Zij openden 
tegelijkertijd 3500 Lions paraplus in de strijd tegen diabetes, één van de 5 pijlers van het 
Lionisme.

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/uitnodiging-internationale-conventie-en-post-tour-singapore-2020/
https://www.facebook.com/lionsclubs/videos/568474937220687/
https://www.facebook.com/lionsclubs/videos/568474937220687/
https://youtu.be/retCxe-tf0I
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Voelen, proeven, smoelen trekken en een 
dansje doen
Lions Buda organiseerde met veel enthousiasme een Halloween-namiddag voor kinderen 
voor ‘VZW Katrol’ te Kortrijk. Een dertigtal kinderen stonden ongeduldig te springen om sa-
men met ons een namiddagje te griezelen en te spelen.  Iedereen die zin had, kon verkleed 
komen en we begonnen de namiddag met het maken van knutselwerkjes! Zo maakten we 
een lampje met versiering om mee te nemen op onze griezeltocht en we knutselden gezicht-
jes in karton.  Intussen konden alle aanwezigen ook van een cupcake genieten en lieten de 
kinderen zich gewillig schminken in hun favoriete griezelfiguur. Daarna trok de hele bende, in 
verschillende groepen, naar het park om er opdrachtjes uit te voeren, dit onder een stralend 
herfstzonnetje! Vier proefjes stonden op hen te wachten: ‘voelen’, ‘proeven’, ‘smoelen trekken’ 
en ‘een dansje doen’. Alle kinderen amuseerden zich te pletter bij het volbrengen van deze 
opdrachten en werden beloond met een zakje snoep. De namiddag werd afgesloten met 
klaaskoeken en heerlijke chocolademelk.  Het was een drukke maar leuke namiddag waarbij 
alle kinderen zich konden uitleven en nieuwe indrukken opdoen.  Veel dank aan onze ladies, 
voor deze schitterende hands-on namiddag!

Sarah Leysen – LC Kortrijk Buda

Leoclub Geraardsbergen definitief van 
start!
Na een aanloopperiode van zowat anderhalf jaar werd Leoclub Ger-
aardsbergen gecharterd op zaterdag 16 november.  Met Geert Len-
vain, onze Leo-adviseur, als chaperon engageerden vijftien enthou-
siaste jongeren zich om het “we serve” devies op hun geëigende 
wijze na te leven.  Met hun eerste sociaal project “Binnenstebuiten” 
steunen zij een groep jongeren met een beperking in het vinden en 
beleven van een leuke vrijetijdsbesteding.  
Een plechtige academische zitting vond plaats op het Geraards-
bergse stadhuis in aanwezigheid van de burgemeester, schepenen 
en een veelkoppige delegatie van andere Leo- en Lionsclubs en ui-
teraard ook onze gouverneur.
Na het ondertekenen van het charter en het zingen van het clublied 
was het tijd voor een drankje.  In de vooravond volgde een diner gevolgd door een uitbundig dansfeest. Om hoe laat 
de laatste Leo huiswaarts trok blijft voorlopig een goedbewaard geheim. Wij zijn fier op onze Leoclub.  We wensen 
we hen een vruchtbaar en plezant clubleven toe.

Marc Temmerman - LC Geraardsbergen

 ƕ Medico Lions Belgium vzw vraagt ons om jullie allemaal een warme oproep toe te 
sturen... klik hier
 ƕ SAVE THE DATE! Ambassadeurs en LCIF clubvertegenwoordigers: Op zaterdag 18 janu-
ari 2020 komt ROBERT RETTBY (Past International Director 2013-2015, Board Appointee 

2018-2019, CA4 GAT chairperson and GST Constitutional Area leader, CA4 vice-chairperson 
Campaign 100 en District Governors Seminar Group Leader) spreken over de Diabetes proble-
matiek en hoe onze Lions Clubs International Foundation hiervoor oplossingen biedt.Dit ge-
beurt in het kader van de internationale LCIF week van 13 tot 17 januari 2020. Locatie: Kasteel 
Claeys-Bouüaert, Kasteeldreef 2-6 te 9030 Mariakerke (Gent) om 9u30 (onthaal);: 10u00 voor-
dacht met introductie van PID Philippe Gérondal. Om 12u30 tot 14u30: glas van de vriendschap 
en broodjeslunch.

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lionsinternational.be/cms/uploads/MEDICO%20/Warme%20Oproep%20Medico-3.pdf
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Workshop ervaren door een clubvoorzit-
ter
Onder impuls van onze Gouverneur en van Patrik Vervinckt werd, na work-
shop 2018 QUO VADIS, een strategisch plan LIONS FORWARD uitgewerkt 
voor district en clubs rond volgende domeinen: het sociale (zoeken naar 
nieuwe projecten, hoe te verbeteren, …), ons imago (hoe worden we geper-
cipieerd, hoe verbeteren, …), organisatie/werking clubs, tevredenheid leden 
en hun motivatie.
Op maandag 2 december werd een 2de workshop georganiseerd om dit 
strategisch plan concrete vormen te geven. Aanwezigen:districtverantwo
ordelijken, zone- en gewestvoorzitters, enkele clubvoorzitters en 3 Léo’s. 
Werkgroepen werden samengesteld van 10-tal personen waarin gedurende 
een 2 uren gebrainstormd werd rond deze 4 domeinen. De resultaten en soms originele ideeën werden per groep 
voorgelegd, gecatalogeerd om nadien verwerkt te worden door Patrik en zijn team met als doel een 3-jaren plan op 
te stellen en in praktijk om te zetten.
Als club-voorzitter was ik gevonden voor deze aanpak omdat wij/clubs ons op heden moeten aanpassen aan wijzi-
gende eisen van onze maatschappij.
De steun die hiervoor van het district komt is meer dan welkom voor de clubs.

Patrick Buysschaert - Voorzitter LC Gent Scaldis

Tuchifo
Computers, groenten en een slaapzaal voor 50 meisjes in Tanzania
LC Wetteren Rozenstreek steunt de organisatie TuChiFo en Tine Migerode die een 
school en weeshuis van 50 kinderen helpt runnen in Tanzania. 
Tine kwam feedback geven over de steun: “Wij hebben er een klaslokaal mee verbouwd 
tot meisjesinternaat zodat onze oudere meisjes niet meer ’s avonds laat in het donker 
naar huis moeten. Dat de meisjes zich veilig voelden, gaf een boost aan hun schoolre-
sultaten. In Tanzania is er een ranking van de scholen. We zijn opgeschoven van plaats 
158 naar plaats 82. Doordat de meisjes nu op school blijven, moeten we voeding voor-
zien. De meisjes brengen zelf mais mee en wij zorgen voor bonen. Daarnaast hebben 
wij een groentetuintje aangelegd om die eentonige voeding wat aan te vullen.”  
Een tweede, grotere investering is de inrichting van een computerlokaal met 25 com-
puters dat elektriciteit en internet moet krijgen. 
Het was mooi om te zien en te horen: 50 kinderen die de kans krijgen om een kwaliteits-
volle opleiding te volgen zodat ze ook meer uitzicht hebben op een goed leven.    

Koen Braeckman - LC Wetteren Rozenstreek

 ƕ Het volgend Europaforum doorgaat in Thessaloniki (Griekenland) van 1 tem 3 okto-
ber? Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
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Nuttige info
18/01/2020 D112A: Infosessie ambassadeurs
25/01/2020 LC Zottegem: Hutsepotverkoop
18/02/2020 LC Waasmunster Scaldiana: Hooverphonic
05/03/2020 LC Kortrijk: Filmgala
21/03/2020 D112A: Infosessie zone- en gewestvoorzitters
24/03/2020 LC Gent Scaldis: Cinemagala
18/04/2020 MD112: Selectie Lions Muziekwedstrijd
25/04/2020 D112A: Lenteconventie
26/04/2020 D112A: Muzikaal Inclusiefeest “Werk van de gouverneur”
02/05/2020 D112A: Opleiding nieuwe besturen
13/05/2020 D112A: Opleiding secretarissen en penningmeesters
24/05/2020 MD 112: Nationale Prijsuitreiking Vredesposters
13/06/2020 MD112: Nationale Conventie
20/06/2020 LC Zottegem: Gala Event

Welkom aan onze nieuwe leden

Club Naam Voornaam
Gent Centinelle Delmulle Margriet
Geraardsbergen Desmecht Mathias

In memoriam

Club Naam Voornaam

LC Knokke Zoute Otte Steven

LC Damme Zwin Demuelenaere Walter

LC De Haan Permekeland Desimpel Gilbert

Deadline artikels flash januari: 20 december

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/events/lc-zottegem-jaarlijkse-hutsepotverkoop/
http://www.lions-112a.be/events/lc-waasmunster-scaldiana-hooverphonic/
http://www.lions-112a.be/?post_type=events&p=10088&preview=true
http://www.lions-112a.be/events/lc-gent-scaldis-cinemagala-2/
http://www.lions-112a.be/events/md112-selectie-lions-muziekwedstrijd/
http://www.lions-112a.be/events/lenteconventie-d112a/
http://www.lions-112a.be/events/muzikaal-inclusiefeest/
http://www.lions-112a.be/events/md-112-nationale-prijsuitreiking-vredesposters/
http://www.lions-112a.be/events/nationale-conventie-4/
http://www.lions-112a.be/events/lc-zottegem-gala-event/
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