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Beste Lions en Leo’s,

Normaal had de teller van mijn clubbezoeken nu op 51 gestaan. Spijtig genoeg is dit op slechts 
16 fysieke en 9 virtueel ofte 25 clubbezoeken blijven steken. Ik hoop dit nog aan te vullen met 
enkele virtuele bezoeken, zodat we toch de helft zullen halen.

Pasen is nu  ook in aantocht en dit wil meteen zeggen dat we nog slechts een goede 3 weken 
verwijderd zijn van onze districtsconventie, die spijtig genoeg terug virtueel zal gaan. Ook de 
verkiezing van onze vicegouverneurs en de nieuwe gouverneur zal terug virtueel dienen te ge-
beuren. Momenteel hebben alle clubvoorzitters en -secretarissen de uitnodiging ontvangen voor 
deze conventie met de vraag om minstens hun stemgerechtigde leden in te schrijven. Het zijn 
immers onze clubs en hun leden die de samenstelling van ons district voor volgend jaar bepalen. 
Inschrijven dus!

De nieuwe clubbesturen zijn gekozen, of de clubs hebben besloten dat het huidig bestuur blijft 
zitten. Deze twee mogelijkheden zijn dit jaar actueel. Mag ik wel vragen dat in beide situaties 
deze besturen toch op tijd ingebracht worden in de directory online. Op deze manier kunnen we 
de ‘nieuwe’ besturen uitnodigen voor de infosessie ‘Nieuwe Besturen’ die doorgaat op maandag 
17 mei.
Hetzelfde scenario is geldig voor onze zonevoorzitters en hun secretarissen. 

Momenteel heeft ons district 1978 leden. Dit zijn er 22 minder dan bij het begin van de Corona-
crisis. Dit is een lichte terugval, vooral te wijten aan de Corona, maar hoopvol is wel dat in vele 
clubs een of meer kandidaat-leden in de pipeline zitten. Er zijn clubs die erin slagen om hun 
kandidaat-leden virtueel te installeren, maar we verwachten wel dat de meesten begin volgend 
lionsjaar effectief lid zullen worden en zo het aantal leden in ons district op peil zullen houden. 
Hoop doet leven.

Blijf betrokken bij ‘We Serve’ en hou jullie gezond. 
Nog even volhouden, de vaccins komen dichterbij voor iedereen!

Vriendelijke groeten

Frank Arbyn, Gouverneur Lions District 112A 2020-2021W
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Cinquecento
Ann Rutgeerts kreeg zaterdag een laat, maar bijzonder mooi kerstcadeau van ser-
viceclub L.C. Roeselare. Dankzij onze kersttombola reed ze naar huis met een 
gloednieuwe Fiat Cinquecento.
Corona verhinderde vorig jaar het traditioneel Lions-filmgala. 1.000 mensen fees-
telijk onthalen in de Cityscoop kon niet. Maar LC Roeselare kwam op de proppen 
met een leuk alternatief. We verkochten 1.000 XL-kerstballen die dienst deden 
als loten in een exclusieve kersttombola. De hoofdprijs was een gloednieuwe Fiat 
Cinquecento.
De sleutels van dat leuke stadswagentje werden door wat bureaucratische strub-
belingen in verband met de nummerplaat pas zaterdag overhandigd. Dit aan win-
nares Ann Rutgeerts, een Roeselaarse die tegenwoordig in Hoeilaart woont. Zij 
ontdekte haar winst tijdens het familiaal kerstfeest via Zoom.
Maar Ann is niet de enige winnaar van de tombola. De opbrengst verzachtte vereenzaming in jeugdinstellingen, dien-
stencentra en woonzorgcentra in regio Roeselare. Onder meer ook VOC Op Stap, ’t Hope, Thuiszorgdiensten Kotee, 
De Graancirkel, Nieuwjaarsactie Roeselare, Televestiaire en Sint-Idesbald staken velen een hart onder de riem.

Peter De Poorter – LC Roeselare

Opfrisbeurt
“ We serve” is de doelstelling en de bestaansreden van onze Lions gemeenschap.
Als Lions staan wij paraat om de noden te helpen lenigen, ook tijdens deze uitzonderlijke tijden.
Crisissen zijn uitdagingen en onze vergaderingen, fundraising activiteiten en aanwerving van nieuwe leden zijn moei-
lijker te verwezenlijken dan tevoren. Creativiteit en teamgeest eigen aan de Lions, zijn de oplossing om de vlam wak-
ker te houden. Deze hebben geleid tot nooit eerder getoonde voorbeelden van virtuele vergaderingen, fundraising en 
sociaal hulpbetoon.
Centraal blijven het sociaal engagement, de vriendschap en de betrokkenheid van alle leden van onze clubs in deze 
barre tijden. Betrokkenheid is misschien minder zichtbaar, ze blijft wel cruciaal om onze doelstellingen te halen.
Misschien is het aangewezen om de minder actieve leden van onze clubs op te zoeken om hen opnieuw te betrekken 
bij de activiteiten. 
Waarom ook niet gebruik maken van deze ongewone tijden om na te denken over de werking van onze clubs en hoe 
wij na corona zullen heropstarten. Blijven wij bij de oude gewoontes of geven wij een opfrisbeurt aan de inhoud en 
stijl van onze vergaderingen ?
Onze leden hebben nood aan Lions.
“Once a Lion, always a Lion.”

Christian Vergaert - LC Gent Scaldis - GMT Coördinator voor District 112 A

 ƕ Wie is hij, wat doet hij. Hier vind je het CV van onze kandidaat-gouverneur,  jullie volgende 
Gouverneur.

 ƕ Het CV van de kandidaat 1e vice-gouverneur hier te vinden is, en dat van de kandidaat 2e 
vice-gouverneur hier ?

 ƕ Elke 1ste vice-gouverneur uit alle landen binnenkort start aan zijn/haar online opleiding als 
Gouverneur ?

 ƕ Hier het jaarlijks rapport over het LCIF kunt nalezen?  Het is nuttig en zeker motiverend om dit 
toch eens door te nemen. Dan weten we welke belangrijke plaats Lions als NGO inneemt. Heeft 
jullie club dit jaar al bijgedragen ?

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
https://www.lions-112a.be/document/cv-luc-amez/
https://www.lions-112a.be/document/cv-eddy-van-goethem/
https://www.lions-112a.be/document/cv-hans-rottiers/
https://cdn2.webdamdb.com/md_sZMIZsPyQo90.jpg.pdf?v=1&utm_source=Eloqua&utm_campaign=LCF_EN_ChairpersonFebruary_2021&utm_medium=email
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Zoom vanuit Washington
Het Sprekerscomité van L.C. Meetjesland Eeklo onder leiding van Peter Ramaut, hield op 9 fe-
bruari een zeer actuele Zoom-avond met als spreker Professor Matthias Matthijs, een Eeklonaar 
die woont en werkt in Washington. Hij is de zoon van clublid Eric Matthijs. 
Professor Matthijs is hoogleraar aan de John Hopkins University in Washington. Hij doceert er 
economie en politiek en is een expert waar het Europa betreft. Hij is voorzitter van het directie-
comité van het EU studiebureau. Hij publiceert maandelijks in ‘De TIJD’. 
Hij sprak over de relaties van de VS met Europa en hoe president Biden de talrijke problemen 
inzake economie, immigratie, klimaat en gezondheidszorg zal aanpakken, waarbij hij rekening 
moet houden met een deel van de Republikeinen en de linkerzijde van de Democraten.
Vragen kon men op voorhand formuleren en werden tijdens en na de uiteenzetting behandeld. 
Voor deze gratis sprekersavond kon men ook vrienden en familie uitnodigen.
Wij hadden 75 deelnemers en iedereen was enthousiast over de geslaagde manier om in deze moeilijke tijd  het 
clubgebeuren levendig te houden.

Michel Timmermans - Past-Voorzitter LC Meetjesland Eeklo

Bevraging GST
Dit jaar is een zeer bijzonder jaar voor de Lionsclubs. De klassieke dienst-activiteiten zijn voor de 
meeste clubs opgeschort of minstens verdaagd. Vele clubs hebben wel alternatieven uitgewerkt. Op 
het einde van dit jaar (eind mei of begin juni) zullen we vanuit het district een bevraging doen bij de 
club-GST’s over wat  hun club tijdens dit moeilijk Covid-jaar al dan niet heeft kunnen doen. 
Dit met de bedoeling om dan een (anonieme) lijst van sociaal geëngageerde mogelijkheden aan te 
bieden aan de clubs, waarin ze al in september ideeën kunnen putten voor hun eigen club. 
Hopelijk zal elke club-GST aan die bevraging willen meedoen vóór 1 juli... want hoe meer zielen, hoe 
meer … dienstverlening! Daarvoor zijn we alvast Lions. 
Van deze korte tribune wordt trouwens gebruik gemaakt om vanuit het district het “leeuwen” aandeel van de clubs 
uit het district te bedanken voor het jaarlijks willen invullen van  het  vereenvoudigd formulier met de opsomming 
van hun activiteiten met opbrengst, manpower-uren en geholpen thema’s, alsook  hun steun aan het LCIF. Proficiat 
en bedankt!

André Goethals – GST verantwoordelijk district

 ƕ LC Kortrijk een bijzonder mooie website heeft? https://nl.lionskortrijk.be

 ƕ Je 500 § kan verdienen voor een artikeltje? Lees er hier  alles over “USD $500 is available for 
each district with the submission of a GAT success story (one submission per district). Any district 
GAT Member (District Governor, GLT, GMT, GST Coordinator) on record with Lions Clubs Internatio-
nal or the Cabinet Secretary may apply for the funding. Submissions will be accepted through May 
1, 2021. Submissions for the 2020-21 year are now open. Please submit your story below...”

 ƕ Er een LIONS DAY WITH THE UN bestaat? Hier kan je inschrijven.

 ƕ Alle Youth Exchange dossiers (inkomend en uitgaand) helaas werden geannuleerd?

 ƕ Je kan inschrijven voor de digitale Internationale Conventie in Montréal? Reeds heel wat Lions 
uit ons district zijn ingeschreven.

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
https://nl.lionskortrijk.be
https://www.lionsclubs.org/en/resources-for-members/resource-center/global-action-team/gat-district-funding?utm_source=Eloqua&utm_campaign=DIG_EN_District%20Leader%20Digest_March%202021&utm_medium=email
https://app.e.roar.lionsclubs.org/e/es?s=94443966&e=685315&elqTrackId=320bc4c47118450db330ff5e51511b5f&elq=2a49c2998c4b4b838a12a7159a59e07a&elqaid=18297&elqat=1
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Partyboxen
Leo Club Kortrijk is een ondernemende club die het laatste jaar, zoals vele andere 
clubs, op zijn honger blijft zitten. Het kriebelde te veel, dus werd besloten om een 
fundraiser te organiseren, volledig coronaproof. Het idee was om het nuttige aan 
het aangename te koppelen: mensen een aangename avond bezorgen en een goed 
doel steunen! 
We hebben ervoor gezorgd dat iedereen kan genieten van deze partyboxen zowel 
jong als oud. Had je zin om eens volledig uit de bol te gaan met jouw bubbel? Dan 
was de student box editie echt iets voor jou! Had je zin in een ontspannende, gezel-
lige avond met je bubbel dan was de home editie de perfecte keuze! De boxen zaten 
boordevol lekkere hapjes, een drankje naar keuze en nog vele andere leuke extra’s 
zoals een Spotify playlist, verschillende kleine quizzen, kortingsbonnen enz. 
Deze fundraiser ging door in het eerste weekend van maart. Er werden verschillende partyboxen samengesteld en 
persoonlijk geleverd aan huis! Zo konden we Leo Club Kortrijk nog eens op de kaart zetten en de mensen persoonlijk 
bedanken voor het aankopen van een partybox en het steunen van onze goede doelen: VZW 02 en De Rijzende Ster. 

Gouverneursverkiezing 2021 – 2022  Dis-
trict MD112A
Allerbeste Lionsvrienden,
“Stroop aan de baard” noemen ze dat…  allerbeste!!    En toch is dat echt gemeend. Sinds an-
derhalf jaar zitten we vast in een ongekende situatie waarvoor geen draaiboek bestaat. Maar 
District A schitterde in creativiteit en originaliteit, in aanpak en volgehouden steun. “We Serve” 
bleef een absoluut gegeven.  Bravo en dank, allerbeste Lionsvrienden!
En daarom is een Gouverneursverkiezing niet enkel het kleuren van een bolleke achter mijn 
naam. Elk van ons plaatst een bolleke achter zijn of haar naam, als het kleine Lions-speldje wat 
we fier dragen. Spreek uw vrienden of kennissen aan, als lid of als sponsor. ‘Iedereen Lion’, met 
een kleine geste of glimlach,  tot de enthousiaste wereldverbeteraar. 
Volgend jaar zal zeker nog niet volledig Corona-proof zijn.  Maar jullie bewezen dat we ‘van in 
ons kot’ echt ‘out of the box” kunnen denken en handelen.  Als toekomstig Gouverneur wens ik, 
samen met het kabinet en jullie allemaal, ondersteunende accenten te leggen naar onze jeugd 
die op velerlei vlakken schade oploopt,  jullie in raad en daad bij te staan naar onze core busi-
ness:  onze vele lokale sociale doelen en het LCIF.
Op het vlak van informatica, communicatie en opleiding plannen we serieuze stappen 
voorwaarts, daarbij overkoepelend, zowel qua district, als qua termijn. Intensere samen-
werking met onze Leo’s versterkt het herbronnen naar nieuwe ideeën en jongere visies.
Onze veerkracht helpt zovelen; we zijn levensnoodzakelijk. “LIONS, Absolutely”.   
We need you!  The world needs you!  Thanks! 

Luc Amez - 1ste Vice Gouverneur - samen met 2.000 Lions en 275 Leo’s

 ƕ Er op 21 maart 2021 heel veel Leoclubs, waaronder de Leo Clubs van Oostende, Schelde-
Leie, Ninove, Roeselare, Kortrijk, Heuvelland, Audenaerde en Geraardsbergen meededen aan de 
jaarlijkse Nationale Opruimactie?

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
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Ninoofse Lioncello
We zagen onze jaarlijkse fundraisers geboycot door…, een aderlating, enkel ons golftoernooi kon 
gelukkig nog plaatsvinden in oktober 2020. Maar we zijn toch “Lions” nietwaar, wij blijven niet bij 
de pakken zitten, dat zijn we onze sociale projecten verschuldigd! We zochten iets nieuws, iets 
creatiefs, een brainstorm resulteerde in de geboorte van onze eigen limoncello, die we ‘Lioncello’ 
doopten. 
In de loop van februari/maart werd de li(m)oncello, door een team van 8 clubleden en volledig 
volgens de regels van de kunst, geproduceerd. Alles conform de wettelijke vereisten en rekening 
houdende met de veiligheidsvoorschriften covid-19. Onze 1e batch van 400 flessen was in geen 
tijd uitverkocht, ongezien, maar geen nood, een 2e batch werd voorzien.  
En, zeg nu zelf wat is er gezelliger dan de Lions Flash te lezen met een heerlijk frisse Lioncello in de hand?! 😉

Kristof De Roy, voorzitter LC Ninove 

Hoe wij het verschil maken!
Sinds de pandemie haar hoofd opstak bewijzen de vele initiatieven dat clubs wel degelijk 
in staat zijn om op een flexibele manier nieuwe uitdagingen aan te gaan..
Onze initiatieven zijn ook niet onopgemerkt gebleven in de lokale gemeenschap en bo-
vendien hebben, ondanks het beperkt fysiek contact, verschillende clubs nieuwe leden 
kunnen bereiken. Wij waren verheugd dat tijdens de twee infosessies meer dan 40 ervan 
inzoomden.
En zo zie je maar dat de introductie van het Global Action Team (GAT – GST – GMT – 
GLT) geen doel op zichzelf is, maar een belangrijk hulpmiddel om ons We Serve engage-
ment te realiseren. Het is niet alleen de hefboom voor onze externe acties, maar een tool 
om de zo essentiële Lions-vriendschap tussen de leden te borgen.
Nu we samen uitkijken naar versoepelingen, ben ik persoonlijk ervan overtuigd dat de 
GAT-structuur aan elke club een degelijk draaiboek biedt om haar werking aan het nieu-
we normaal aan te passen. Daarom heeft het district alle clubs een power point module bezorgd waarmee de club-
ambassadeurs tijdens een clubvergadering de principes van het GAT kunnen voorstellen of opfrissen. Onze sociale 
acties verdienen deze ruggensteun zodat wij samen het verschil kunnen blijven maken!

En is de slogan van district A in 2022-2023 meer dan ooit.

Eddy Van Goethem - 2de vicegouverneur 112A

 ƕ Er 4 Young Ambassadors dossiers werden ingediend ? Benieuwd wie in de prijzen valt? 
Je hoort het op de (digitale) Conventie!

 ƕ LC Lievegem gin heeft verkocht? Voor de gin ging L.C. Lievegem aankloppen bij Sas Distille-
ries in Stekene. Professor Benedikt Sas is zaakvoerder, en is lid van L.C. Lievegem. De Lions Gin 
is speciaal ontwikkeld op basis van een middeleeuws recept, waarbij geuren en smaken uit het 
verleden weer tot leven gewekt werden. Het werd een ambachtelijke en exclusieve London Dry 
Gin, met beperkte oplage. Met de verkoop van de Lions Gin steunt L.C. Lievegem sociale werken, 
zoals Welzijnsschakels en het Kinderkankerfonds. 

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
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RME EN PU-101
Misschien onbegrijpelijke codes voor Lionsleden, maar wel duidelijk voor clubsecretarissen.

RME
Om middernacht van de 24ste van iedere maand moet het maandelijks ledenrapport -met de 
wijzigingen van het ledenbestand-gevalideerd worden, ook als er niets wijzigt.
Dat is telkens slechts enkele minuten werk. Het is het ideaal moment om de aanpassingen 
van adresgegevens of emailadressen te registeren.
Het belang dat nieuwe leden tijdig gemeld worden is een kwestie van verzekeringsaspecten.
Het is ook belangrijk dat ‘vertrekkende’ leden tijdig (juni en december) gemeld worden, zodat 
de halfjaarlijkse lidgeldfacturen van Oak Brook correct zijn. Bij niet tijdige opgave wordt het 
lidgeld opnieuw voor 6 maanden aangerekend.

PU-101
Op de maandvergadering van maart of april gaan de verkiezingen voor de nieuwe clubbesturen door.
Tegen uiterlijk half april moeten deze gegevens gemeld worden. De ‘zittende’ secretaris doet dit via de PU-101. Er zijn 
8 in te vullen functies. Clubs die een Leo-club ondersteunen moeten ook een Leo-advisor opgeven.
Dat is hoop-en-al een 5-tal minuutjes werk. 
Alvast bedankt voor de medewerking! Bij problemen: mail mij!

Peter De Poorter – Districtssecretaris112 A

Creatief
LC Gent Gandalys nam onlangs een initiatief om het sociale contact onder de leden een duwtje in 
de rug te geven in deze coronatijden? waar normale contacten en ‘life’ vergaderingen niet kunnen.
De leden van het GMT kwamen op de proppen met een leuk ideetje: elk clublid kreeg de opdracht 
om een coronaproof bezoekje te brengen aan een medelid (het lot besliste wie bij wie terecht 
kwam) met een zelfgemaakt presentje, een gelegenheid bij uitstek voor een gezellige babbel en om 
creatief aan de slag te gaan. Dit alles werd in muziek gezet de laatste week van februari.
De reacties waren unaniem positief, de bezoekjes verliepen hartelijk, leden leerden elkaar beter 
kennen en het werd duidelijk dat vele leden verborgen talenten hebben. Sommigen bakten koekjes, 
taarten, chocoladebrood en zelfs pizza’s, anderen sloegen aan het knutselen, bloemschikken en 
schilderen. 
Kortom, het was een hartverwarmend moment in afwachting dat het clubleven weer volledig kan 
losbarsten!

Maria-Pia Dierick-Vandenbulcke - LC Gent Gandalys 

 ƕ Op 16 februari  vzw De Sperwer een cheque mocht ontvangen van 1200€ van de vei-
ling Belorta in Mechelen voor de aanleg van paden in hun mooie groenten tuin. Dit jaar werd 
inderdaad de opbrengst van de Primeur verkoop van de Belgische asperge geschonken aan 
5 goede doelen. Proficiat voor dit sociaal ondernemerschap van veiling Belorta. Vorig jaar 
schonk LC Lokeren ook een serre voor de teelt van groenten. De eerste asperges werden aan-
gekocht door de firma Seebrechts uit Antwerpen en Vandepoel uit Brussel. De veiling verdub-
belde het bedrag en schonk de opbrengst dus aan het goede doel.

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
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Heuvelland
In 1995 organiseerde de wildbeheereenheid IN FLANDERS FIELDS voor 
het eerst een zwerfvuilactie in Heuvelland, onder het voorzitterschap 
van Patrick Geelhand de Merxem.. 
Later werd Patrick voorzitter van de milieuraad Heuvelland die deze 
jaarlijkse zwerfvuilophaling verderzette. 
En zie nu, 26 jaar later is deze jaarlijkse traditie helaas nog steeds even 
actueel, en wordt dit verder gezet door diverse vrijwilligers, gaande van 
schoolkinderen tot verenigingen allerhande.
Evident kon en mocht de enige serviceclub in onze gemeente, LC Heu-
velland niet ontbreken. Ook dit wordt een traditie.
Echte Lions steunen niet alleen goede doelen, ze steken ook geregeld 
zelf de handen uit de mouwen om ook het goede voorbeeld te geven. Zo 
bij vb. met haag- en boomplantacties.
En dus ook zo met de jaarlijks zwerfvuilactie.
De symbolische vergoeding die onze club hiervoor ontvangt zal onze sociale kas spijzen, en zo is de cirkel rond.  Via 
het goede voorbeeld ook nog het goede doel ondersteunen, en waar het kan, lokaal.
Dank aan alle vrijwillige leden, zonder de kinderen te vergeten.

LC Heuvelland

Diepvriezer
Vanuit LC Ascot Waregem schonken wij een nieuwe diepvriezer aan vzw Amon. Zij verhuis-
den recent naar een nieuwbouw. Daar doen zij ook aan kamertraining voor de oudste jonge-
ren. Ik laat hen even zelf aan het woord:
TCK of kamertraining is een vernieuwde werkvorm binnen vzw Amon campus Kruisem.
Sinds de verhuis op 15/02/2021 hebben we onze huidige werking opgesplitst en zijn we 
van 2 afzonderlijke verticale leefgroepen overgestapt naar 1 horizontale leefgroep. Deze leef-
groep heeft de mogelijkheid om 13 kinderen / jongeren binnen een verontrustende opvoe-
dingssituatie (VOS) residentieel op te vangen.
Naast de leefgroepswerking beschikken we over 5 modules kamertraining (TCK). Onze 5 
studio’s bevatten een keuken, bureau, zitruimte, bed en een aparte badkamer. Omdat we de 
sociale contacten en onderlinge verbinding willen stimuleren is er ook een algemene ruimte 
voorzien waar jongeren samen kunnen eten, vergaderen, spel spelen,
tv-kijken, …
TCK richt zich op jongeren vanaf 17 jaar die binnen een veilige setting de eerste stap wil-
len zetten naar een zelfstandig leven in de maatschappij.  De begeleiding ondersteunt de 
jongeren binnen verschillende levensdomeinen: budgetteren, dagbesteding, uitbouwen en 
versterken van een sociaal netwerk, kennis omtrent administratie, onderhouden van de woonruimte,…  Hierbij leggen 
we sterk de focus op het individu en de reeds aanwezige krachten om hun doelen te realiseren.
Binnen TCK geloven we dat elk individu het recht heeft om zijn eigen leven vorm te geven zoals hij dit wenst en willen 
we hen alle kansen bieden om dit binnen beheer te krijgen.  

Liesbeth Braem – Voorzitter GST LC Ascot Waregem

 ƕ Er opnieuw 25 clubs meedoen aan de Vredesposters? De leuze is dit jaar WE ARE ALL 
CONNECTED. Vertaald: allen samen voor vrede - tous ensemble pour la paix. Ook dit jaar ge-
beurt het jureren ivm vredesposter digitaal!  De ‘paaspauze’ komt alweer wat extra roet in ons 
eten gooien.... In deze laatste week voor de paasvakantie zouden immers alle tekeningen op-
gehaald worden om een jurering op clubniveau te ondergaan. Daarom werd de datum voor 
collecte verlengd tot 19 april. Daarna vindt de jurering op districtniveau plaats om tenslotte de 3 
winnaars mee te nemen naar de digitale lenteconventie van zaterdag 24 april!

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
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See and Smile in Kibeho Rwanda
Philippe Buyl, Voorzitter LC Sint-Martens-Latem: “Het was een echt avontuur, 
… ik wist niet waaraan ik begon…!”
Van 7 tot 17 februari 2020 was Philippe op missie met See and Smile in Ki-
beho Rwanda.
Hij was er samen met een groep oogartsen, tandartsen, verplegend personeel 
en een opticien om de plaatselijke plattelandsbevolking te helpen hun visuele 
noden zo goed als mogelijk op te lossen.
Rwanda heeft voor een bevolking van 11 miljoen slechts 20 oogartsen! Wij 
hebben er meer dan 1.000!
In de vijf verschillende dorpen nabij Kibeho zagen ze gemiddeld 120 patiënten 
per dag, waarvan er 20 cataracten waren, 40 met medicatie konden worden 
geholpen en de 60 andere kregen een bril aangemeten.
Brillen die ter plaatse gemonteerd konden worden, waren een prachtig werkinstrument en hielpen heel wat Rwande-
zen aan een betere visus. Waarvoor extra dank aan de LC Sint-Martens-Latem.
Het werd een ongelofelijk avontuur met een hoge inzet van het ganse team. De dankbaarheid was enorm en bewees 
nog eens het belang van de betrokkenheid bij een sociaal doel.
Philippe is dan ook van plan om nog aan dergelijke missies deel te nemen, waarvoor we hem van harte zullen steu-
nen.

LC Sint-Martens-Latem

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

30e Lenteconventie District 112A 
 

Gouverneur Frank Arbyn en de leden van het Kabinet van District 112A 
 

Voorzitter Luc Carlé en de leden van Lions Club Lokeren 
 

Hebben de eer en het genoegen u uit te nodigen op de 
 

 
30e Lenteconventie van het District 112A 
Op zaterdag 24 april 2021 om 10.00 uur 

 
Spijtig genoeg zal deze Districtsconventie terug virtueel zijn. 

 
 

PROGRAMMA 
 

9:30 uur tot 10:00 uur 
Verwelkoming 

 
10:00 uur 

Opening en Deel een van de Conventie 
 

10:45 uur 
Deel twee van de Conventie 

 
11:30 uur 

Einde 
 
 
Inschrijvingen enkel via de Clubvoorzitter of de clubsecretaris bij de secretaris 
van het District, Peter De Poorter (secretaris@lions112a.be) met vermelding van 
de stemgerechtigden voor de Club met hun e-mail adres. Dit dient te gebeuren 
vὀὀr 20 april 2021 20 uur. 
 
Na inschrijving zal deze bevestigd worden aan het ingeschreven lid, samen met een handleiding en 
de juiste agenda. 

http://www.lions-112a.be
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Welkom aan onze nieuwe leden
Club Naam Voornaam
LC Gent Centinelle De Pape Helena

In memoriam

Club Naam Voornaam

LC Roeselare Beernaert Jeroom

De In Memoriam van onze overleden vrienden vindt u hier.

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/in-memoriams/
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