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Het werk van de Gouverneur - Diabetes 
 

 
 
Diabetes is een van de LCIF-prioriteiten, werelkdwijd! 
 
Diabetes-bestrijding is niet alleen nodig voor Azië, Afrika of Amerika, maar ook in Europa, zoals blijkt 
uit de statistieken. 
Diabetes is pefect te behandelen is ons land. Perfect financieel geregeld, daar zorgt onze sociale 
zekerheid wel voor. 
Een voorwaarde is wel dat je weet of je diabeet bent en dat je toegang hebt tot de sociale zekerheid. 
 
Er zijn  wereldwijd nog steeds 50 % van de mensen die het niet weten. Dit is niet veel minder in ons 
land. 
 
Het is dus niet zo dat diabetes in ons land onder controle is. Mischien mogelijks wel bij de Lions en 
hun families, maar er zijn nog heel veel mensen in onze doelgroepen waarvoor dit niet zo is. 
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Wat is het opzet van het werk? 
 
Niet 
- financiële steun geven aan de gekende type-1 en type-2-patiënten: onze sociale zekerheid zorgt 

daar goed voor. 
 
Wel 
- preventief werken, door het geven van informatie en vroegtijdige diagnose mogelijk maken bij 

risico-groepen 
- werken aan erkenning van de diabetici 
- er zijn nog heel veel zwakke(re) groepen die ook risicogroep zijn voor diabetes en die dit niet 

weten 
- wellness-initiative van LCI (info hieromtrent komt aan bod n.a.v. het bezoek van de gouverneur 

aan de clubs) 
 
Hoe 
Er zijn een aantal clubs in ons district die bezig zijn met projecten rond diabetes. 
De gouverneur wil samenwerken met een aantal van deze clubprojecten, dit door het geven van een 
aantal ‘grants’. De bedoeling is dat deze clubs zich bekend maken en zich kandidaat stellen voor een 
‘grant’. Een jury zal deze aanvragen beoordelen en naargelang aantal en inhoud zal ene bedrag 
toegekend worden. Hiertoe zal ene reglement opgesteld worden.  
 


