
Fantastisch nieuws uit Torhout 
 
We hebben het, als L.C. Torhout, al enkele jaren moeilijk om een rendabele fundraising-activiteit op 
poten te zetten. Dit heeft met verschillende oorzaken door samenlopende omstandigheden te maken, 
maar daarover wil ik het nu niet hebben.  
Een van onze jongste leden, Nicolas Cool, kwam in het begin van het werkjaar met het idee op de 
proppen om de in Torhout alom bekende SIVI-gordel terug in het leven te roepen. Hij kreeg daarbij de 
volle steun van de Sint Rembert Scholengroep, waar Sint Vincentius (SIVI) deel van uitmaakt.  
De SIVI-gordel, een fietstocht met hapjes en drankjes op verschillende stopplaatsen in de omgeving 
van Torhout, was in de jaren 1990-2000 een enorm succes, waarbij in de gloriejaren meer dan 2000 
mensen aan deelnamen.  
Het nieuwe project werd omgedoopt naar de Sint Rembert Gordel (Sint Rembert Scholengroep is een 
van de grootste scholen in Vlaanderen met scholen in o.a. Torhout, Lichtervelde, Koekelare, Zedelgem, 
Aartrijke… met een capaciteit van meer dan 7.000 leerlingen) 
Nicolas slaagde er bovendien ook in om een nauwe medewerking van Stad Torhout te bekomen.  
En… enkele maanden geleden werd Kristof De Muynck als nieuw lid van Lions Club Torhout aanvaard. 
Kristof voelde zich meteen aangesproken door het project en stortte zich met ongekend enthousiasme 
in het project. De inzet van Nicolas en Kristof spoorde de meeste van onze leden aan om ook een 
tandje bij te steken voor het welslagen van het project.  
Uiteraard hebben we ook in deze opstart onze fouten gemaakt, waaruit we de nodige ervaring kunnen 
putten, om de volgende edities verder uit te bouwen.  
We zijn enthousiast en kijken hoopvol naar de toekomst.           
 
Ik was eigenlijk van plan om enkel iets neer te pennen omtrent ons nieuw initiatief om sociale gelden 
te verzamelen, maar toch wil ik nog iets anders kwijt.  
Daarom heb ik mijn verhaal over de Sint Rembert Gordel aanzienlijk ingekort.   
Ik was aanwezig op de nationale conventie in Brugge.  
Ik was er als begeleider van de mensen van de instelling OC-Cirkant van Aartrijke, aan wie we enkele 
jaren geleden een wagen hebben geschonken. Zij waren er met twee vertegenwoordigsters en twee 
van hun “patiënten”.  
Toevallig sloten ook één begeleidster en drie “patiënten” van Havenzate (ondersteund door LC De 
Panne) bij ons aan.  
Allen samen hebben we in de morgen na het ontbijt een kleine wandeling gemaakt in het toen nog 
kalme Brugge alvorens de boottocht op de reien aan te vatten.  
Na de aangename rondvaart op de Brugse reien deden we nog een wandeling door het al iets 
drukkere centrum om uiteindelijk even te verpozen op een uitgelezen terrasje aan het Minnewater.  
Ik heb er echt van genoten en mijn appreciatie voor de begeleiders is er alleen maar door 
toegenomen. Maar de meest frappante vaststelling die ik heb gemaakt is de vriendelijkheid, 
oprechtheid en openhartigheid van de aanwezigen (“patiënten”) van deze instellingen. 
Onwaarschijnlijk hoe zij tegen iedereen vriendelijk zijn, genieten van hun directe ervaringen en dat 
ook aan je kenbaar maken en meteen ook hun dankbaarheid uiten.  
Eerlijk, wij kunnen in onze strenge, soms norse, onvriendelijke en pretentieuze omgeving nog veel van 
hen leren.  
Op sommige aspecten maken ze het leven aangenamer, mooier en vriendelijker.  
De simpele dankbaarheid omwille van de aandacht die je aan hen schenkt is hartverwarmend.  
Ik was vandaag echt fier om Lions te zijn en om hen, hoe gering het ook is, via onze sociale 
ingesteldheid te kunnen ondersteunen.   
Het was voor mij een ervaring om nooit te vergeten.  
En bij deze ook nog eens van harte proficiat aan LC De Panne voor de enorme financiële steun die ze 
aan hun project Havenzate besteden.  
Bij een dergelijke ervaring, zoals ik die vandaag heb meegemaakt, besef je dat de ondersteunende 
inspanningen echt de moeite waard zijn en we een steun zijn om vele mensen een leefbaarder leven 
te geven. 
En het mooie van de dag was dat ze me bij het afscheid oprecht bedankten: “Dank je wel Lions. Leve 
de Lions.”  
Je zou voor minder nog een tandje bijsteken. 
 
Jef Ceenaeme – L.C. Torhout 


