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PERSBERICHT – 18 juli 2018 

 

Lions Kortrijk Mercurius en Streekfonds  
engageren zich voor “LISA” 
 

Lions Kortrijk Mercurius en Streekfonds West-Vlaanderen richten Fonds 

op voor ondersteuning kanszoekende studenten 
 

Lions Kortrijk Mercurius investeerde met SAM (Student Academy Mercurius) al enkele 

jaren in de ondersteuning van studenten die door sociale en/of financiële omstandigheden 

moeilijker de stap van het secundair naar hoger onderwijs kunnen zetten. De club geeft 

daarbij niet alleen financiële steun maar vooral ook persoonlijke ondersteuning door de 

inzet van individuele clubleden als ‘peters’ die de studenten helpen en coachen bij hun 

studies en al wat daar bij komt kijken.  

 

Het SAM-project, dat ook steun kreeg van meer dan 100 West-Vlaamse bedrijven die zich 

verenigden in de Club van 100, werd een dermate groot succes dat het voor de Lions Club 

geen evidente zaak was om dit op een professionele manier te kunnen blijven beheren. 

Naast de intense samenwerking met de secundaire scholen uit de regio en het OCMW 

van Kortrijk kruipt er enorm veel tijd in een goede begeleiding door de peters terwijl de 

administratieve en financiële workload alleen maar toenemen. Bovendien blijken ook heel 

wat andere Lions-clubs interesse te hebben in het concept en staan er verschillende clubs 

klaar om ook in hun regio een eigen studentenfonds op te starten. Lions Club Mercurius 

inspireerde zich voor het project zelf ook op het fonds Emiel Cuvelier van de Lions in 

Ronse.  

 

Daarom werd er voor gekozen om een samenwerking aan te gaan met het Streekfonds 

West-Vlaanderen, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Het Streekfonds is vooral 

gekend van de actie ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ waarbij jaarlijks tientallen 

verenigingen en organisaties die zich inzetten voor kwetsbare kinderen en jongeren in 

West-Vlaanderen financiële steun krijgen. Het Streekfonds fungeert de laatste jaren echter 

meer en meer als een platform voor diverse vormen van sociaal engagement waarbij het 

vooral focust op de ondersteuning van schenkers, hetzij particulieren, bedrijven of zoals 

hier service clubs die zich op een structurele manier willen engageren. 

 



 

 

Het Streekfonds West-Vlaanderen 

Het Streekfonds West-Vlaanderen verenigt, verbindt en versterkt lokale schenkers (particulieren, groepen, bedrijven, organisaties,...) en 

lokale verenigingen. Het Streekfonds wil zo het maatschappelijk engagement en de lokale filantropie in West-Vlaanderen versterken, 

met bijzondere aandacht voor initiatieven die de kansen bevorderen van kinderen en jongeren. Het Streekfonds wordt geleid door een 

onafhankelijk bestuurscomité dat een weerspiegeling is van de lokale samenleving en beheerd door de Koning Boudewijnstichting. 

       

 
 

Het SAM-project wordt nu dus het Fonds LISA aka Lions International Student Academy 

waarbij de Lions zich blijven inzetten voor het werven en begeleiden van de studenten en 

het Streekfonds instaat voor het financiële en administratieve beheer van het fonds. 

Bijkomend is het de bedoeling dat ook andere Lions clubs zich kunnen aansluiten. Het 

Streekfonds zal daartoe ook infosessies en workshops organiseren om nieuwe peters te 

begeleiden zodat ook meer studenten beroep kunnen doen op ondersteuning door het 

fonds. 

 

Bijlagen: 

 

- Foto: V.l.n.r. Dirk Van Heuven (past-voorzitter LC Mercurius), Jan Hooijmaaijer 

(voorzitter Streekfonds West-Vlaanderen), Bernard Adins (voorzitter SAM-raad LC 

Mercurius) en Jan Despiegelaere (algemeen coördinator Streekfonds West-

Vlaanderen) 

 

Voor meer informatie kunt  u ons steeds contacteren via kerende mail  

(info@streekfonds.be) of telefonisch op het nummer 056/237039.  

 
Voor Lions Club Mercurius 
Bernard Adins 
Voorzitter SAM-raad Lions Club Mercurius 
M +32 475275840 
 
Voor Streekfonds West-Vlaanderen 
Jan Despiegelaere  
algemeen coördinator Streekfonds West-Vlaanderen 
M +32 473701518 
 
 
Streekfonds West-Vlaanderen  
Spinnerijstraat 107 - 8500 Kortrijk  
T +32 56237039 -  
E info@streekfonds.be  
 
streekfonds.be - kbs-frb.be - facebook.com/streekfonds 
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