
Leadership, Lionswaarden en Lionsvriendschap in Coronatijden… 

Blijf in je kot. Onze zoveelste week zit erop. Men begrijpt wel dat het moet, maar het 
wordt moeilijker. Welke dag zijn we vandaag? Wat brengt de dag van morgen? We 
moeten niet her of der naartoe. We worden stilletjesaan gelaten, moe, onverschillig 
(DS van 2-3 mei). 

Oh ja? De laatste Lions Flash niet gelezen zeker? 

Centen voor Afrika, mondmaskers voor de vroedvrouwen en thuisverplegers, 
paaslelies voor een WZC, knutselpakketjes voor de kleuters-met- huisarrest,  
FOOD4ALL, laptops voor de 20 à 30% van de schoolgaande kinderen die niet 
worden bereikt door leren-via-tablet-of- laptop. En je hebt er toch niet naastgelezen 
wanneer precies de Leo’s van Herzele in gang zijn geschoten – op 20/03 al deden ze 
hun rondgang in AZ St.- Elisabeth en in meerdere WZC’s, MERCI Leo’s! 

Schitterende actie van het MD en de Gouverneursraad met de aankoop van 75.000 
mondmaskers. Evenzeer schitterend het project van GST André en 2e vice-
gouveneur Luc voor groepsaankopen van medisch Corona-materieel. Ene 
staatssecretaris De Backer aan het blozen gebracht! 

En daar bovenop, als ‘corona’ op het werk, een LCIF Disaster Relief Grant van het 
LCIF – thanks, Elien en Philippe, thanks Stefaan en Jan, thanks Gudrun!  

LC Dendermonde doet niet onder: 5 laptops voor kansarme schoolplichtige jongeren, 
medisch materieel (maskers, handgel en handschoenen voor een honderdtal 
thuisverplegers en kiné’s in de regio, actie van Michel 2 met de Lions naaiploeg 
(Monique, Pamela en Thérèse), de productie benadert nu de 1500 maskers! 

Op zaterdagnamiddag 17u vertrekt een sms naar zo’n 100  zelfstandige 
verpleegkundigen en kiné’s , op zondagmorgen 9u waren we ‘fully booked’ – op is op 
hadden we aangekondigd! 90% van de aangeschrevenen hadden onmiddellijk 
gereageerd!  

Reactie per e-mail van één van de thuisverplegers, diezelfde zondagmorgen: 

‘Bedankt om ons aandacht te geven, het is soms héél zwaar. Heb al dikwijls wenend 
in mijn auto gezeten omdat ik machteloos ben. Mijn dankbaarheid aan Lions is 
groot!!’ 

 Lions MD en de 4 districten hebben snel en doortastend gereageerd. Geen tijd voor 
gelatenheid. De Corona-miserie eist doortastendheid en snelheid. En solidariteit. Een 
volledige inventaris van alle Corona-acties van alle clubs van MD 112 zou bijzonder 
indrukwekkend ogen! 

Deze ganse Lions Corona-actie is voor mij bijzonder  belangrijk. Er zijn Lions-
pessimisten, bezorgde Lionsleden – we verliezen leden, vergaderingen worden te 
zeer entertainment, we zijn te elitair, we zijn niet visibel genoeg, we zijn niet creatief 
in onze sociale werken, we maken het verschil al lang niet meer… 

Oh nee? 



Ons MD, onze 4 districten, onze clubs hebben doorheen deze crisis  leadership 
getoond. Leiderschap door waarden – de waarde van solidariteit – met de senioren 
die sociaal geïsoleerd zaten in de WZC’s; de waarde van gelijke kansen voor 
iedereen – voor de schoolgaande jeugd, voor dezen die niet beschikken over I-pad of 
laptop;  de waarde van respect en bezordheid voor en ondersteuning van het 
zorgpersoneel,  respect en medeleven ook voor de corona-patiënten. 

Lions heeft de weg getoond in een samenleving die in de greep was van onzekerheid 
en angst. Lions heeft getoond dat met creativiteit en  inzet gedragen door 
vriendschap heel veel mogelijk is. 

Lions heeft leadership getoond, moreel leadership én slagvaardigheid. 

Als dàt geen LIONS FORWARD is! 

Herinner je je het artikeltje in de April-Flash van de hotelier die tijdelijk in de zorg is 
gaan werken, en dan besluit: ‘Ik wil na de crisis in de zorg blijven’. 

Weet ge wat ik zeg? Na Corona blijf ik meer dan ooit Lion, en ben er nog  fier op ook! 

 

 Patrik Vervinckt – Global Leadership Team - LC Dendermonde 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


