
We hebben harten sneller doen slaan 
 
 
 
Wat hebben we bij Lions Oostende BO4 weer harten sneller doen slaan de voorbije 
maanden! Alle toegekende giften werden aan de sociale doelen bekend gemaakt en met 
meer dan open armen ontvangen. De GST-mailbox zat op korte tijd vol met dankbare 
berichten. Hieronder een kleine opsomming van de vele dankmails. Ook (en vooral) in 
Corona-tijden maken wij Lions echt wel het verschil !  
Veel leesplezier! 
 
Arcade vzw 
De start van het derde trimester verliep niet makkelijk. Kinderen die toch wel hulp nodig 
blijken te hebben en ouders die daardoor gefrustreerd raken…. Maar de laptops die we van 
BO4 mochten ontvangen, waren een godsgeschenk. Hartelijke dank!  
 
Huis a Zee 
Allereerst bedankt voor dit leuke nieuws! De zeesterren zullen met plezier twee nieuwe 
fietsen aanschaffen. Beweging is immers een uitlaatklep voor velen. Jullie maken dit weer 
een beetje meer mogelijk. Een foto volgt later nog wanneer de fietsen zijn aangekocht. 
 
Wij stellen het ondanks de coronatijd relatief goed. Goed in de zin dat wij gespaard gebleven 
zijn van een uitbraak binnen ons huis aan zee zelf. We zijn nog allen gezond wat dat betreft. 
Het is wel een uitdaging om de kinderen en jongeren voldoende te informeren, te begeleiden 
en op te vangen gedurende deze periode. Wij zijn dan ook heel dankbaar voor jullie hulp!  
 
De Steiger  
In naam van onze kinderen en medewerk(st)ers wil ik jullie hartelijk danken voor de gulle 
schenking en het vertrouwen in onze organisatie! 
Door corona was er wat onduidelijkheid met betrekking tot de zomerkampen, maar inmiddels 
kregen alle groepen een deugddoende go om op kamp te kunnen vertrekken. 

Iedereen is heel enthousiast om er eindelijk eens tussenuit te kunnen en alle zorgen te 
vergeten (of deze toch eventjes in de schaduw te laten). We hopen dat de coronastorm snel 
gaat liggen om jullie het komende jaar met veel warmte te mogen verwelkomen in De 
Steiger! Bedankt Lions, jullie betekenen heel veel voor ons en maken echt wel een groot 
verschil! 

Ithaka Oostende 
Waaauw! Dat is heel goed nieuws! Heel erg bedankt om opnieuw aan ons te denken! Dat 
doet ons bijzonder veel deugd. We zouden heel graag naar het eind van dit jaar toe toch een 
soort ‘officiële opening’ doen om te kunnen tonen wat we gerealiseerd hebben aan alle 
mensen die ons daarin gesteund hebben. We puzzelen nog even aan een corona-proof 
formule J  maar we houden jullie daar zeker van op de hoogte. De plannen zijn alvast om er 
vanaf juli met een kookatelier te starten, zo kunnen we op een andere plaats met een 
zeefdrukatelier starten omdat we ook aan het SeaZone project willen meewerken en ‘op de 
markt’ komen met hippe tote bags, handgeschepte en zeefgedrukte kaarten, verpakkingen 
voor wijn,…Bedankt om mee te geloven in onze ‘dromen’. 
 
De Lovie 
Beste dames van Lions Club Oostende BO4, 
Graag willen we u nog eens van harte bedanken voor de mooie gift die we van uw 
organisatie mochten ontvangen. 
We hebben niet stilgezeten en zijn onmiddellijk aan de slag gegaan zodat het  
all-inn visualisatiebord vorige week al geïnstalleerd werd in De Poorterij 5A. 



Wees er maar zeker van dat het goed gebruikt wordt! Het is een echte meerwaarde voor 
onze bewoners. 
 
De Passant 
Dag leden van Lions Oostende B04 
Bedankt voor uw mail. Wat een fijn nieuws! 
Ook in deze uitzonderlijke corona-tijden tonen jullie jullie warme betrokkenheid t.o.v. de 
maatschappij.  
Een oprechte dank u wel! De steun zal zeker goed besteed worden. Momenteel is het nog 
wat zoeken om binnen de werking te kijken wat kan en (nog) niet kan en hoe we alles best 
organiseren. De planning van daguitstappen is nog even erg onzeker. Net als iedereen 
bekijken we alles wat dag per dag. Ik hou je graag op de hoogte wat we willen mogelijk 
maken met de gulle steun. 

Koninklijk Werk Ibis 
Graag willen wij u en de leden van Lions BO4 onze welgemeende dank overmaken voor de 
toezegging van de sponsoring voor het jaar 2020. Dankzij de vorige financiële tussenkomst 
van uw gewaardeerde service club kon een safe-room ingericht worden. Op een 
pedagogisch verantwoorde en veilige manier kunnen kinderen die het  eventjes moeilijk 
hebben tot rust komen.  
Nogmaals dank voor uw trouwe steun en sympathie. 
 
Oranje 
Beste leden van Oostende Lions BO4 
Wat een schitterend nieuws! Heel erg bedankt hiervoor. Jullie sponsoring zal goed van pas 
komen om extra spelmateriaal aan te kopen om de weekends en kampweken voor onze 
kinderen nog aangenamer te maken. 
We zullen samen eens goed nadenken waaraan we het geld best kunnen besteden. 
We sturen ook graag foto's door van hetgeen we aankopen met het mooie budget en van de 
ongetwijfeld blije kinderen. In naam van het ganse team nogmaals een grote 'dankjulliewel', 
en sowieso houden we contact. 
 
Marie-Claire Mares – LC Oostende BO4 – voorzitter commissie GST 
 


