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Goede Lions en Leo vriendinnen en vrienden,
 
Wat wij nu meemaken overtreft al onze verwachtingen naar wat mogelijk is en was.
Wat wij echter wél vaststellen is dat alle Leo’s en Lions het “alle hens aan dek” spreekwoord in 
werkelijke daden van solidariteit, vrijgevigheid en moed vertalen.
Getuige daarvan zijn de resultaten van de nationale actie waarbij alle Belgische Lions in een 
mum van tijd 150.000 € hebben kunnen bijeenkrijgen om een eerste bestelling te plaatsen in 
levensnoodzakelijke en reddende middelen.
De tussenkomst van 100.000 $ van het Lions Clubs International Disaster Relief Funds bewijst 
dat ook de Belgische Lions niet vergeten werden in hun strijd tegen het coronavirus. 
Eens te meer het bewijs dat ‘We Serve’ geen ijdel woord is.
Wij kijken ernaar uit om talrijke getuigenissen van jullie ervaringen te ontvangen die als spre-
kende voorbeelden zullen dienen voor onze toekomstige generaties Leo’s en Lions.
“Et si l’on peut te prendre ce que tu possèdes, qui peut te prendre ce que tu donnes?”
 (Antoine de Saint-Exupéry)
Dank Lions en Leo’s in naam van allen die onze dank, erkenning en bewondering in deze moeilijke 
tijden het meest verdienen.
Laat ons samen uit wat wij nu meemaken, blijven hopen in een betere toekomst!

Luc Masureel, Gouverneur Lions District 112A 2019-2020
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CORONA FLASH - Noot van de redactie
Gezien alle fundraisings zijn afgelast, hebben we beslist onze Flash in het teken van de corona-
crisis te stellen.
We willen jullie hartelijk danken voor de talrijke inzendingen over jullie hartverwarmende acties.
In deze Flash voor één keer dus geen ‘strenge’ 175-woordenregel. Dit wordt écht de énige keer!
Het is duidelijk dat de coronacrisis ons niet heeft veranderd. 
Lions zorgen net voor dat ietsje meer en dat ietsje sneller.
Laat ons verder doen wat van ons wordt verwacht: LIONS ZIJN EN HOOP GEVEN.
Hou het veilig !

 #WESERVE

Leo Club Ninove
Leo Club Ninove heeft de bewoners van zorgcentra in groot-Ninove in 
de bloemetjes gezet. We gingen met onze paasbloemen langs bij WZC 
Klateringen, Wilgendries Aspelare, Wilgendries Voorde en Domein Cas-
telmolen.
Op deze manier hoopt onze club toch een beetje Paassfeer te creëren 
bij de bewoners tijdens deze moeilijke periode waarin ze hun dierbaren 
moeten missen. Daarnaast steunen we ook de lokale bloemenkweker 
met dit initiatief.
Uiteraard kwam hierbij de veiligheid op de eerste plaats en werden alle 
nodige voorzorgsmaatregelen genomen. Zo bleven de bloemen ruime 
tijd afgezonderd alvorens ze door het personeel aan de bewoners wer-
den bezorgd.
Er werd niet enkel gedacht aan de kwetsbare ouderen in Ninove maar ook aan de jongeren van het Raveling tehuis 
die tal van leuke buitenspelletjes mochten in ontvangst nemen. 
Om deze warme actie mogelijk te maken werd de eigen clubkas aangesproken maar er is ook een crowdfunding 
opgezet waar een kleine bijdrage kan worden gedaan door wie een steentje wil bijdragen.

Op Focus TV
 Er is een grote nood aan beschermende kledij voor het zorgpersoneel. Heel 
wat mensen zetten daarom initiatieven op om zulke kledij te verzamelen, zo-
als ook Lions Club Waregem en Lions Club Izegem.
In totaal schonken ze 2.000 beschermende pakken en 2.600 speciale FFP2-
mondmaskers aan de zorgsector. Een groot deel daarvan gaat naar zelfstan-
dige thuisverpleegkundigen in West- en Oost-Vlaanderen.
Kijk hier.

http://www.lions-112a.be
https://www.focus-wtv.be/nieuws/2000-beschermende-pakken-voor-zorgsector?fbclid=IwAR19fYYwyrWs9jm6O6oFFCuNdwc-Zi2ORluRNbw0E8kWhhrH2ka-_eOE0Ic 
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Uit de lokale krant 
De steun van Zottegemse Service-clubs in deze moeilijke periode, 
is hartverwarmend.
Lions Club Zottegem stortte al eerder 1000 euro, de opbrengst 
van de Hutsepotverkoop, op onze rekening.
Op donderdag 2 april kwam Frank Mesdagh in naam van de Lions 
Club ons een cheque met een zeer mooi bedrag erop voor onze 
werking schenken. Heel veel dank hiervoor! Kijk hier!

Lichtpunt Zottegem

LC Kortrijk Buda
Onze An en Sofie helpen bij de voedselbank, met nog meer enthousiasme dan anders voor zij die het het hardst nodig 
hebben! Deuredoen is het motto, ook tijdens de paasvakantie!

LC Kortrijk BUDA

http://www.lions-112a.be
https://www.hln.be/in-de-buurt/zottegem/lions-club-zottegem-schenkt-3-000-euro-aan-vzw-welzijnswerk-ommekaar-lichtpunt~a16ad0ae/
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LC Waregem Ascott
Superblije en verraste gezichten bij VZW Amon in Kruisem!
Indien je ook nog iets (fietsen 6 tot 18 jaar en buitenspeelgoed) wil schenken; stuur gerust een 
privé-bericht via de FB-pagina van LC Waregem Ascott om verder af te spreken!
#SpelenInOnsKot #WeServe #SamenSterk
Dankzij onze sponsors HorecaMakers en Trade Euro konden we de bewoners van Ten Anker 
Waregem verrassen met lekkere chocolade paaseitjes van Chocolaterie Hermes uit Ronse.
Onze creadozen ism Creafant zijn afgegeven aan 30 kansarme gezinnen uit Waregem alsook 
naar 35 eerstejaars uit Vibso. Een creatieve opsteker in deze “blijf-in-uw-kot”-periode!

LCIF
Op initiatief en voorstel van onze twee Past International Directors Philippe Gérondal en Elien Van Dille werd door 
de Gouverneursraad onder begeleiding van CC Roland Pockelé samen met LCIF Nationaal Stefaan Willems en Multi 
District GST André Goethals met als GST assistent 2° Vice Gouverneur Luc Amez een “Designated Disaster Grant” 
voor het MD Belgium aangevraagd.
Elk district moest haar prioritaire “meest dringende” doelgroepen opgeven.
Immédiat Past International President Gudrun Yngvadóttir liet ons het volgende weten:

“Dear Past International Director Gerondal,
Dear Council Chairperson Willems,
LCIF Chairperson Gudrun Yngvadottir has awarded a Designated Disaster grant (DES18197/112) in the amount 
of US$100,000 to assist the Lions of Multiple District 112 with COVID-19 relief activities.  Please sign the grant 
agreement and fill in the wire transfer form. Once the multiple district provides the necessary information to LCIF, 
a euro direct deposit will be prepared and sent to the district. Until it arrives, you may use district funds to carry 
out the relief efforts.”

Uiteraard is dit schitterend nieuws!
Daarvoor ook onze hartelijke dank aan allen die ertoe hebben bijgedragen om dit te kunnen bekomen.
NB voor onze LCIF “Sceptici” binnen ons district: LCIF heeft ook oog voor onze lokale nationale noden! Elke steun naar 
het LCIF zal in de toekomst zeker gewaardeerd worden. Kijk hier en hier! 

Jan Robyn - Verantwoordelijke LCIF District 112 A

Leo Club Herzele
Op 20 maart 2019 brachten onze leden lekkers rond in AZ Sint-Elisabeth Zottegem en Woon-
zorgcentra Ter Linden, Ter Leen, Eiekenhof, Stuyvenberg en Ter Kimme. Dit alles regio Herzele, 
Zottegem & Sint-Lievens-Houtem. 
We willen de zorgverleners met deze attenties bedanken voor de grenzeloze inzet en de zorg die 
ze leveren aan onze vrienden en familie.
Veel liefs, 

Leo Club Herzele

 ƕ LC Sint Niklaas City in de pers vermeld werd! Kijk hier

 ƕ Hierbij de acties van Lions Heuvelland inzake Corona: Knutselpakketjes voor kinderen 
(5-10 jaar) die verdeeld werden aan kansarme gezinnen, via OCMW Heuvelland en OCMW 

Mesen alsook Vrijwilligerswerk voor de Voedselbank in Ieper.

 ƕ Lions Club Oudenaarde heeft 2.500 euro vrijgemaakt voor de aankoop van medische material 
voor een triagecenter.

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
https://www.lionsclubs.org/en/lcif-response?fbclid=IwAR12CSP_JMq6I8RtgRIP7Z2bJkYYYHvnV8BA0tg5CWPjAaehsRgGvPJkEgk
https://www.facebook.com/LCIFLions/videos/216556396335681/UzpfSTE0NzE5MDg3OTI6MTAyMjMwNDM1MTYxNDQyOTE/
https://www.hln.be/in-de-buurt/sint-niklaas/lions-club-zet-bewoners-woonzorgcentra-in-de-bloemetjes~a48ac52a6/
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LC Meetjesland Eeklo
Voorzitter Michel Timmermans heeft ons een deugddoende mail van Mark Van de Woes-
tijne overgemaakt. 
Marc bedankt de club voor de storting van 4000 € aan ziekenhuis Memsaada in Oost-Con-
go.
 Beste voorzitter, beste leden van de GST, 
“Namens MEMSAADA vzw neem ik met heel veel genoegen kennis van de financiële steun, die 
Lionsclub Meetjesland Eeklo andermaal verleent aan onze organisatie.  
Die welkome financiële middelen zullen dit jaar extra worden aangewend om een bijdrage te 
leveren in het verlichten van het lijden van coronapatiënten in Congo. De ziekte heeft Afrika 
bereikt en verspreidt zich langzaam maar zeker. 
Zonder ingrijpende maatregelen zou de bevolking van Congo, na Ebola (momenteel zo goed als 
uitgeroeid dank aan internationale solidariteit)  ook nog eens door Corona kunnen gedecimeerd worden. Wij krijgen alar-
merende berichten vanuit Oos-tCongo waar, door jarenlange verwaarlozing door de overheid, de meeste ziekenhuizen 
geen enkele zuurstofbehandeling kunnen aanbieden. 
Memsaada heeft al eerder al onze partner ziekenhuizen voorzien van een of meerdere draagbare zuurstofconcentrato-
ren, maar is er zich wel van bewust dat coronapatiënten gedurende lange tijd zuurstof zullen moeten toegediend krijgen 
en dat meer hulp- en bestrijdingsmiddelen nodig zijn. 
Wij hebben besloten nu, voor zover zij beschikbaar zijn op de markt, versneld een tiental draagbare zuurstofconcen-
tratoren, en eveneens mondmaskers,  latex handschoenen en alcoholgels, naar onze partners te sturen, waardoor de 
zwaarste Coronaslachtoffers in deze regio van Oost-Congo kunnen geholpen worden.   
Dank aan Lions Meetjesland voor de solidariteit. Met de Memsaada-hulp wordt het Lionsdevies WE SERVE ook WE 
CARE.”   

Voor Memsaada vzw - Mark VAN DE WOESTIJNE - Voorzitter 

Corona  in Geraardsbergen
Zoals LCI, zoals MD112, zoals ons District A, springt ook LC Geraardsbergen actief in de corona-bres.

• In het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis werden op de verschillende afdelingen paaskorven bezorgd om de hulp-
verleners een symbolisch hart onder de riem te steken voor hun strijd in de vuurlinie.

• De plaatselijke thuisverpleging werd bedacht met ontsmettingsprodukten en handcrème. Alle thuisverplegers 
ontvangen tevens een doos paaseitjes.

• Aan ‘De Poort’, een wijkcentrum voor kwetsbare mensen, heeft LC Geraardsbergen 200 voedselpakketten 
geschonken; deze geste is een uitbreiding van de jaarlijkse kerstpakketten.

• In de Flash van maart is reeds melding gemaakt van beschermingsmakers, ontworpen door clublid Frank 
Pieters en geschonken aan het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis.

• Ook Leo-club Geraardsbergen liet zich niet onbetuigd en schonk verrassingsdozen (met een opdrachtenbun-
del, een gezelschapsspel en een snoepzak)  aan kinderen met een beperking en aan kwetsbare jongeren.

Marc Baisier - LC Geraardsbergen

Corona FOOD4ALL voedselbedeling
Een tijdelijke DRIVE-IN MARKET in openlucht, met gemaskerde vrijwilligers, met een NO-GO 
zone juist voor het voedselkraam, met vers fruit en groenten welke alleen door de eigen 
mensen met handschoenen worden aangeraakt.
De klanten rijden met hun wagen voor, kofferdeksel open, wijzen hun keuzes aan, een Lions-
lid plaatst de goederen in de koffer. En… GO !!
Aldus proberen LC Zwevegem en zijn Sociale Kruidenier FOOD4ALL toch zo veilig mogelijk 
voedsel uit te delen.  

Luc Amez – 2de Vice-Gouverneur

http://www.lions-112a.be
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“Wat als …”
Is dat niet een tv-programma? Maar wat als een pandemie realiteit wordt en je als Li-
onsclub merkt dat de sociale doelen die je zo nauw aan het hart liggen ineens dreigen 
in grote problemen te komen door die pandemie? Dan schiet je als Lionsclub in actie en 
worden er heel snel, kordate beslissingen genomen.  Voorzitter, stichtend voorzitter en 
verantwoordelijke GST schieten samen met alle leden van de club in actie en het resul-
taat is een kippenvel moment. 
Dit geschiedde bij LIONS CLUB OOSTENDE BO4. Na de lockdown en een paar telefoon-
gesprekken werd heel duidelijk dat VZW ARCADE en hun Thuisbeleidingsdienst ’t VEER 
te Oostende in grote logistieke problemen zaten. De meer dan 50 gezinnen die zijn be-
geleiden, kampten met voedseltekorten omwille van de voedselbedelingen die stil waren 
gevallen. 
Er werd onmiddellijk beslist om het budget van de dinervergadering van maart te storten aan Arcade als noodbudget.   
Eén van de leden, Claudine Luypaert van Achiel Primeurs in Oostende schoot mee in actie en kon op enkele dagen tijd 
dankzij heel wat van haar gulle leveranciers, koffers vol voedsel afleveren bij ’t Veer. 
Onze leden gingen thuis gretig op zoek naar speelgoed en gezelschapspelen om af te leveren bij ’t Veer zodat de 
kinderen die nu, noodgedwongen, in dikwijls veel te kleine ruimtes, binnen wat verstrooiing kregen.  Maar daar bleef 
het niet bij. De scholen proberen de kinderen thuisonderwijs te geven maar als er geen laptop aanwezig is in het 
gezin, lukt dit amper. Het motiveren van schoolgaande kinderen in dergelijke situatie is zo al moeilijk genoeg. Om dit 
te verhelpen sloegen de beide Lionsclubs van Oostende de handen in elkaar en konden op enkele dagen tijd laptops 
leveren aan Arcade. (Lions BO4 15 stuks en Lions Oostende 10 stuks).  Daikin Oostende schonk stofmaskers die via 
Lions BO4 hun weg vonden tot bij ’t Veer en dankzij de bijkomende Lions groepsbestelling van mondmaskers zullen 
ze ook bij Arcade de nodige makers binnen enkele weken ontvangen. 
Hoe werd dit allemaal zo snel mogelijk gemaakt?  Teamwerk en een groot hart voor VZW Arcade. Ons eerste grote 
doel waar het exact 15 jaar geleden allemaal mee begon voor de dames van Lions Oostende BO4.

Marie-Claire Mares – LC Oostende BO4

LC De Haan Permekeland
In overleg met het bestuur hebben we besloten om het project Lions Actie Covid 19 te on-
dersteunen. Het wordt getrokken door onze Gouverneur Luc in ons District 112A. 
Finaal is het een nationale actie die opgezet wordt om FFP2 mondsmakser aan te kopen ten 
behoeve van de zorgsector. Er wordt een budget vrijgemaakt van 150.000 euro. Het is een 
prachtige “We serve” actie in onze nabije omgeving. 
Er wordt een bedrag van 1.530 euro ter beschikking gesteld door onze club, dit is de bijdrage 
van één dinnervergadering.
Deze gelden komen niet uit de VZW kas maar wel uit de clubkas. Daar ieder zijn bijdrage 
reeds heeft betaald via de inningsnota zullen de leden, noch de club deze kost voelen.
Lions De Haan Permekeland heeft de voorbije weken niet stilgezeten om de noden van di-
verse scholen en zorginstellingen van onze gemeente in kaart te brengen. Zo gingen wij 
over tot de aankoop van diverse laptops voor behoeftige leerlingen in samenspraak met de 
verschillende scholen van de Haan. De aankoop en verdeling van allerlei type mondmaskers 
voor de zorgwerkers werd eveneens gerealiseerd.
Echter, het respect en de bewondering voor iedereen die werkt in de zorg dezer dagen is groot. Vandaar dat wij het 
belangrijk vonden om hen met Pasen persoonlijk een Paasgeschenk vol lekkere chocolade te brengen om hen te 
danken en te vragen om vol te houden in deze moeilijke tijd.
#weserve #zpm #duneroze #huisaanzee #zilverduin #blufinjekot #respectvoordezorgwerkers #lions #lionsinternati-
onal #lionsdehaan #lionsdehaanpermekeland

Carl Decq- LC De Haan

http://www.lions-112a.be
https://www.hln.be/oostende/lions-club-bo4-steunt-vzw-arcade-met-voedselpakketten-laptops-en-mondmaskers~a98454f9/
https://www.hln.be/oostende/lions-club-bo4-steunt-vzw-arcade-met-voedselpakketten-laptops-en-mondmaskers~a98454f9/
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LC Wetteren Rozenstreek
LC Wetteren Rozenstreek schenkt 1000 mondmaskers 
en 1600 doosjes paaseitjes aan zorgsector.
LC Wetteren Rozenstreek schonk 1600 doosjes paaseitjes aan de plaatse-
lijke zorgcentra, thuisverzorgers en het revalidatiecentrum van het UZ Gent. 
Patiënten en verzorgers mochten ervan genieten. En dankzij de goede busi-
nesscontacten van een van onze leden konden wij ook duizend mondmaskers 
kopen van het hoogwaardige FFP2-type. Ze werden verdeeld onder woonzorg-
centra in Wetteren en Wichelen, thuisverzorgers, spoedartsen en tientallen 
huisartsen in Wetteren en omgeving. Onze gift werd duidelijk op prijs gesteld, 
getuige de e-mail die we kregen van de directeur van een van de woonzorgcentra. Ik citeer: “Namens mezelf en alle 
collega’s en vooral namens onze bewoners wil Ik jullie oprecht bedanken voor de ondersteuning. (…) Weten dat bij een 
besmetting deze maskers levens kunnen redden en zeker dan bij onze groep (die jammer genoeg het snelst zullen opge-
geven worden) zijn wij dankbaar voor deze schenking.” 

Koen Braeckman LC Wetteren Rozenstreek

Voedselbedeling Welzijnsschakel Borluut
Waarom?
Het volstaat bij Borluut niet enkel meer om te helpen bij de voedselbedeling want de Voed-
selbanken Oost-Vlaanderen blijven nog even dicht. Hun werking berust voornamelijk op 
+70 jarige vrijwilligers die momenteel het niet zien zitten om in het heetst van de corona 
strijd zelf risico te lopen.
Maar de maagjes van de mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbanken moeten ge-
voed worden.
Daarom, zoals jullie al begrepen hebben, heeft Borluut zelf alles moeten aankopen bij Col-
ruyt voor deze gezinnen, voor de komende 3 weken. (In alle vertrouwen ging dit om een 
rekening van +/-3.300 eur voor 51 gezinnen, dat is 65 eur per gezin).
Dit kunnen zij zelf niet lang volhouden. (in gewone tijden betalen zij een eenmalige bijdrage 
per jaar van 100 eur aan de voedselbank en daarvoor krijgen ze alle voedsel in de plaats 
gratis ).
Waaruit bestaat hun kas: gift van de lions + andere giften (door bv. sinterklaas aan huis te 
spelen) + opbrengst van kaarsenverkoop + beetje steun van betrokken gemeentebesturen. 
Met dit geld betalen ze dan andere aankopen buiten de voedselbank of de benzine onkos-
ten van hun vrijwilligers of de kosten voor het sinterklaasfeest.
We kunnen met het geld van onze weggevallen vergaderingen 51 gezinnen met kinderen helpen.

Annick Dekeyser - Voorzitster GST LC Centinelle

 ƕ Het eerste deel van de 75.000 mondmaskers besteld door Lions Clubs International 
Belgium werd vandaag opgehaald in Zaventem en worden in de zone’s verdeeld. Dank aan 
André Goethals en Luc Amez voor het mooie werk ! We serve!

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
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LC Oostende
Sinds het uitbreken van de Corona epidemie zijn de 17 serviceclubs van Oosten-
de volop bezig met het ondersteunen van extra initiatieven bovenop hun normale 
goede doelen.
De oproep van de stad Oostende om laptops aan te kopen voor diegene die niet 
over nodige middelen beschikken viel niet in dovemans oren ! 30 laptops werden al 
aangekocht door L.C. Oostende en L.C. Oostende BO4 en werden verdeeld aan het 
CAW, Arcade en De Katrol.
Daarbovenop werden 1.500 flessen handzeep aangekocht zodat alle klanten van de voedselverde-
lingspunten kunnen genieten van de nodige zeep om hun handen te wassen. Flyers werden meegege-
ven met het Corona-noodnummer van de Stad Oostende en hoe de handen moeten gewassen worden.
Daarbovenop kunnen 500 Oostendse gezinnen genieten van voedselpakketten deels gefinancierd door 
L.C. Oostende die onmiddellijk een eerste schijf van 5.000 euro vrijmaakte. De aankopen voor de voed-
selpakketten gebeurden bij lokale handelaars.
Verschillende woonzorgcentra waren ook vragende partij om bij LC Oostende in te schrijven op de 
aankoop van extra mondmaskers. De nood is hoog.

LC Lokeren
Sinds de start van de Corona-crisis werd er wekelijks vergaderd via videoconferen-
cing om de noden in kaart te brengen en de mogelijkheden binnen onze regio af te 
toetsen. In drie weken tijd werden enkele mooie initiatieven gerealiseerd en staan er 
nog een aantal op stapel. Steeds wordt er over gewaakt dat de hulp terecht komt 
waar ze echt nodig is. Hieronder een oplijsting van de initiatieven geïllustreerd met 
fotomateriaal. 

• Eén van de leden had direct contact met onze Italiaanse Lions vrienden uit 
Bergamo (Italië). Vanuit onze club werd een financiële steun van 2.500 
Euro gegeven.

• Ook aan LCIF-Corona werd 2500 Euro gegeven.
• Er werden handgels verdeeld in AZ Lokeren, de Lokerse rusthuizen en 

het rusthuis in Waasmunster. In totaal werden 500 flacons handgels ter 
beschikking gesteld.

• Aanvullend werden handcrèmes aangeboden in het ziekenhuis.
• Veiligheidsschorten werden ter beschikking gesteld.

En er staat meer op stapel. Met veel goede wil, inventiviteit en interactie met het 
veld kunnen wij ook in deze crisistijd een cruciale rol spelen. ‘We Serve’ is meer 
dan ooit realiteit.  

LC Lokeren

 ƕ Lions Club Blankenberge leverde paaseitjes aan Sint-Vincentius (Voedselbank)Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
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LC Ieper Poperinge
Lions Club Ieper Poperinge heeft vorige zondag 5 april in 2 rusthuizen in Ieper voor de bewoners voor een ontspan-
nende namiddag muziek gezorgd
Rusthuis Zonnelied en Rusthuis Sint Jozef in Ieper kregen bezoek van een professionele DJ  (DJ Sam) uit Ieper die 
gedurende 2 uur muziek draaide voor onze bejaarden, weliswaar op de buitenkoer. Alle bejaarden konden toekijken, 
meeneurien, dansen (!) op hun balkon
Lions Club Ieper Poperinge heeft de DJ gecontacteerd, begeleid en betaald, met als doel de stilte en eenzaamheid van 
de bejaarden te doorbreken met aangename muziek uit de oude doos
Het was een groot succes, en de dankbaarheid van onze bejaarden was groot...
Herbeleef het hier en hier. 

Stefaan DECADT, Voorzitter LC Ieper Poperinge

LC De Panne
We serve – ook in Coronatijden én deze getuigenis van een zorgverlener leert ons waarom: 
“Het toeval wilde dat ik werkzaam was op intensieve zorgen bij het begin van de crisis. Toen de vraag me werd gesteld 
of ik op die dienst wilde blijven voor de komende corona-tijd heb ik aanvaard … 
Sommige situaties zijn confronterend. 
Het besef dat een patiënt geen bezoek meer krijgt en het in zijn eentje moet redden- of niet.  De familie die bij een nakend 
overlijden wordt gecontacteerd en 2 personen mag sturen om éénmalig afscheid te nemen. Het onder ogen krijgen van 
een verslag van de ethische commissie aangaande de beslissing wie wordt behandeld indien tekort aan middelen en 
materiaal .…
Maar andere initiatieven doen deugd : 
Het aanschaffen van IPads om patiënten te kunnen laten skypen met hun thuis. De talloze initiatieven van buitenaf om 
het ziekenhuispersoneel te steunen : 900 boeketjes tulpen, 6500 paaseieren, wekelijks versgebakken taarten en ijsjes 
van lokale banketbakkers, dikke-merci-boxen met een heuse verse maaltijd, de klokken die luiden om 20.00 uur…
Hou jullie aan de asociale regels ondanks het mooie weer en het popelend verlangen naar samenzijn….. Stay safe and 
caring”.

Peter De Baets, voorzitter LC De Panne

LC Damme-Zwin
Kleur- en tekenwedstrijd - Samen tegen het coronavirus met Lionsclub Damme-Zwin
We kunnen allemaal wel een opsteker gebruiken, maar onze kinderen die nu al een 
hele tijd hun vriendjes en vriendinnetjes moeten missen des te meer.
Bovendien hebben ze ook heel wat vragen bij die monsterlijke microbe met die nog 
vreemdere naam.
Lions Club Damme-Zwin organiseert daarom een heuse kleur- en tekenwedstrijd!
De 10 mooiste tekeningen en/of inkleuringen krijgen van ons het boek ‘Monsterlijke 
microben’ van professor Marc Van Ranst en Geert Bouckaert gratis opgestuurd.
Je tekening mag je tegen 3 mei 2020 doormailen naar kvz@kh-advocaten.be of 
naar één van onze leden. Vermeld zeker je naam en je adres zodat we je het boek 
kunnen opsturen. Graag ook de leeftijdsgroep vermelden: min 8j / 8-10j / plus 10j
Ook na die datum mag je ons nog tekeningen doorsturen, maar dan val je wel niet 
meer in de prijzen.
Onze leden vinden het immers ook fijn jullie tekeningen te krijgen 😊
Tip: een leuke kleurplaat vind je op https://www.lokocartoons.nl/…/Kleurplaat-Sa-
men-tegen-Corona…

http://www.lions-112a.be
https://streamable.com/nibafa
https://streamable.com/jt9tfm
mailto:kvz%40kh-advocaten.be?subject=
https://www.lokocartoons.nl//Kleurplaat-Samen-tegen-Corona
https://www.lokocartoons.nl//Kleurplaat-Samen-tegen-Corona
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LC Ronse Renaix
We draaien binnen onze VZW overuren dezer dagen, hieronder een overzicht:
 
Geldelijke steun.
- 1.000 € voor nationaal Lions initiatief
- 2.000 € extra bijdrage voor de Sociale Kruidenier

Dit is een initiatief dat we samen met 4 service clubs van Ronse samen ondersteunen
Zij bevoorraden zich normaal via de voedselbank in Eke die dicht is door de coronatoestand – geen personeel 
meer – iedereen is daar blijkbaar bang
dus duurdere aankopen die wij gezamenlijk sponsoren
ondertussen ook contacten met voedselbank ZW Vlaanderen om daar te kunnen aankopen

- 9.600 € steun voor aankoop van een dertigtal PC’s voor het huis van het kind, afdeling van het sociaal huis (OCMW) 
Ronse 

Totaalproject vandaag goedgekeurd door het college van de stad Ronse
Te verdelen onder gezinnen in precaire situatie zonder PC, in combinatie met gratis internet via Telenet
Nog in onderhandeling met o.a. HP voor levering & prijs van de toestellen
Nog andere acties in de pipeline, nu in eerste instantie gericht op 2de lijnszorgverstrekkers

We hebben in totaal een oorlogskas van 25.000 € vrijgemaakt uit onze ‘reserves’
Gebruik van het netwerk: voornamelijk zoeken van materiaal en materieel voor de kliniek en woonzorgcentra in Ronse.
Gerealizeerd

900 wegwerpschorten
Connectie voor bestelling maskers en bevelieginskledij via ons lid Christ Seghers
Connectie voor bestelling haarnetjes via twee bedrijven in Ronse
Plexiglas beschermmaskers

Ongoing
Maskers, maskers, maskers …
Handschoenen
Toestel voor ontsmetten ambulance na vervoer corona patient
Wegwerpschorten

 
Onze leden betalen een kwartaalbijdrage voor de werking van onze club, dus voor de feitelijke vereniging die volledig 
gescheiden is van onze VZW De Goede Doelen. Gezien vergaderingen afgelast zijn hebben we besloten dat onze fei-
telijke vereniging de restaurantkosten die we nu niet meer hebben te schenken aan onze VZW De Goede Doelen, dit 
is ongeveer 1.500 € per afgelaste vergadering. Deze giften worden voorbehouden aan COVID 19 acties.
Lees ook hier! 

Peter Vervaecke – LC Ronse-Renaix

HOE MET DE VERKIEZINGEN IN TIJDEN VAN CORONA?

 1. INTERNATIONAAL
Gezien de Internationale Conventie in Singapore werd afgelast, blijven de International President, de Vice-Presidents en 
de International Directors op post tot de volgende Internationale Conventie volgend jaar.
2. NATIONAAL
De nationale Conventie wordt verplaatst naar zaterdag 10 oktober 2020.
3. DISTRICT 112A
Onze “virtuele” conventie D112A zal doorgaan op zaterdag 30 mei 2020.
Daar zullen ook de virtuele verkiezingen en stemmingen van de budgetten Thierry Serck & Frank Arbyn worden gehou-
den.
4. CLUBS
De clubs beslissen hierin zélf.

Vergeet niet de validatie van de nieuwe clubbesturen uit te voeren voor 30 april 2020! Bekijk hier hoe het te doen.

http://www.lions-112a.be
https://www.hln.be/in-de-buurt/ronse/lions-ronse-en-huis-van-het-kind-stellen-38-laptops-ter-beschikking-van-kinderen-in-kwetsbare-gezinnen~a9075aa5/
http://www.lions-112a.be/clubverkiezingen-how-to/
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LC Izegem

BAD
Corona treft iedereen van ons, letterlijk en/of figuurlijk. Voor de doelgroep van LIONS 
BAD vooral is het een harde tijd, omdat deze mensen met een beperking in quaran-
taine in hun instelling verblijven, bevreesd voor een uitbraak van het virus, en met 
voorlopig geen zicht op  verbetering van de toestand. Hun lot raakt ons ook.  UIt nood-
zaak heeft Dranouter Festival vzw, de organisator van LIONS BAD , in overleg met de 
Werkgroep  besloten  om het festival uit te stellen tot donderdag 29 april 2021. Een 
20-tal lionsclubs had echter reeds ingetekend voor deelname  dit jaar en extra kaarten 
gereserveerd. Op eenvoudig verzoek wordt dit bedrag teruggestort naar  de rekening 
van de sociale werking van de club. Een mailbericht naar Bernard Adins  bernard.adins@telenet.be volstaat. Zonder 
tegenbericht zal het reeds gestorte bedrag  als clubinschrijving voor de editie LIONS BAD 2021 aanzien worden.

Hugo Delbeke - namens Werkgroep LIONS BAD  Pieter Van Den Heuvel , Piet Lombaerts, Alex Vanraes,  Bernard Adins, 
Hilde Vermeersch, Bernard De Dobbeleer.

1000 FFP2 maskers aan de IZEGEMSE rusthuizen

400 Tyvek-beschermpakken aan de Sint-Jozefs kliniek IZEGEM

10 laptops aan geïsoleerde schoolkinderen in het CAW Midden West-Vlaanderen

Bestel nu bij één van onze leden:
Ampe Geert • Bonte Bart • Bonte Tom • Callens Bob • Cauwelier Filip • Coppens Alain • Coppin Piet • Cosaert Benedict • Debal Fritz • 
Declerck Bernard • Decoopman Carl • Dejonghe Koen • Delobelle Johan • Demey Hans • Deschepper Carl • Despiegelaere Eric • 
Dewulf Leopold • Dhont Alain • Dochy Rembert • Lambert Piet • Lambrecht Jaak • Maelfait Sylvère • Marrannes Kris • Meeuws Steven • 
Nachtegaele Luc • Naessens Wim • Pillen Dieter • Potteau Paul • Schramme Guy • Soenen Lionel • Stofferis Olivier • Van Eeckhout 
Philiep • Van Hevele Jan • Vanacker Pol • Vandersteene Pieter • Vandeursen Christian • Vangheluwe Wouter • Vanhaverbeke Jean-Paul • 
Vercaigne Emmanuel • Vercruysse Vincent • Vereecke Thierry • Verschoore Christophe • Vlegels Francis

WE SERVE TO FLATTEN THE CURVE

LIONS CLUB IZEGEM
DONEERT IN DEZE CORONACRISIS

De Morgenzon Rosé 2018, Stellenbosch, Zuid Afrika
10,- euro/fles* (Per 6 flessen te bestellen)

* De levering (10,- €) gebeurt binnen de week aan uw deur, 
tot maximaal 24 flessen per bestelling.

Wil jij daarbij helpen?

BLIJF IN UW KOT!
Rosé@Home

by Lions Izegem
Wij leveren aan huis

http://www.lions-112a.be
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Welkom aan onze nieuwe leden
Club Naam Voornaam
Heuvelland Vandendriessche Olivier
Heuvelland Huyghe Jef
Izegem Dochy Rembert
Izegem Naessens Wim

In memoriam

Club Naam Voornaam

LC Torhout Coeman Gaby

LC Kortrijk Leie Eeckman Jean-Pierre

LC Wetteren Rozenstreek Mertens Eddy

LC Menen Bijttebier Lieven

De In Memoriam van onze overleden vrienden vindt u hier.

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/in-memoriams/
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