
Since 2001
in 

BELGIUM



Ons DOEL

Vinden, aanmoedigen en ondersteunen van 
jongeren die zich actief inzetten voor het welzijn 
van de maatschappij.

Onrechtstreeks : 

Lionisme kenbaar maken
Nieuwe Lions en Leo’s aantrekken



Alle Lions Clubs uit MD112 kunnen deelnemen

De club zoekt een kandidaat :

- min 15 en max. 18 jaar op 30 juni

- woont in België

- met veel sociaal engagement

- hun sociaal project is een daadwerkelijke 
realisatie en is van blijvende aard 

De club dient een dossier in voor 1 maart



WAAR vinden we een kandidaat ? 

De 
projecten 
die uw LC 

club 
steunt

Scholen : 
leerkracht, 

directie, 
zorgcoördinator

Jeugd- en 
vrijwilligers-
organisaties

Zorgsector: 
bejaardentehuis, 

ziekenhuis

sportclubs

OCMW
gemeente-

bestuur

verenigingen

milieu-
natuur-
dieren-

organisaties opvangcentra

Familie & 
vrienden

Lokale 
pers

parochie & 
parochieblad



CLUBniveau
Stuur het deelnameformulier tegen 1 maart aan de districtsverantwoordelijke 

DISTRICTSwedstrijd met alle kandidaten (maart)

€ 500 € 300 € 200

NATIONALE wedstrijd met de 4 districtswinnaars (april)

De 1ste laureaat wint : deelname aan de Europese wedstrijd.
Incl. reis & accommodatie voor 2 personen

EUROPESE wedstrijd op het Lions Europaforum (oktober)

€ 3000 € 1250 € 750

De geldprijs wordt telkens besteed aan het voorgestelde project.

+ deelname aan de 
nationale conventie



Alle info vind je op 



- Geïnspireerd worden door jongeren en hun ongelofelijke projecten

- De kans om de jeugd te mogen coachen en een mooie 
presentatie neer te zetten. 

- Hen te laten winnen op district, nationaal en Europees niveau

- Ontzettende dankbaarheid van de jongere en hun familie

- Nieuwe vrienden, die soms Leo worden of waarvan de ouders Lions 
worden

- Kippenvel en een traan, blijheid en fierheid als ze winnen

What is in it for us, Lions ? 



2009 : Zola Dorjbayom in Tampere

Uit haar eigen ervaring helpt ze kinderen
met leerproblemen.

Op zaterdagochtend geven Zola en enkele
vrienden bijles aan kinderen van 
vluchtelingen. 

Belgische overwinningen
op het Europaforum



2011 : Margot Vanfleteren in Maastricht

Gediagnosticeerd aan 2,5 jaar van diabetes 
wil ze deze aandoening kenbaar maken in de 
maatschappij. 

Ze organiseert kampen en daguitstappen en 
begeleid net gediagnosticeerde kinderen. 

Ze ontwikkelt een gezelschapsspel om 
diabetes kenbaar te maken in de 
maatschappij .

Belgische overwinningen
op het Europaforum



2020 : Nel Top via zoom online

Wil een betere toekomst voor onze
samenleving.

Ze leidt een jeugdbeweging rond natuur en 
milieu. 
Daarnaast is ze studiebuddy op school, is ze
zeer actief in allerlei leerlingenwerkgroepen
en vrijwilligersorgansiaties en begeleidt ze
kampen van kinderen met 
functiebeperkingen. 

Belgische overwinningen
op het Europaforum



2021 : Noor Van Reet in Thessaloniki 

Wil met haar project “Jij hoort erbij” de 
mentale gezondheid van de jeugd op haar
school verbeteren. 

Ze wil een goed gevoel huisje bouwen op 
school waar coachinggesprekken kunnen 
plaatsvinden. 

Belgische overwinningen
op het Europaforum

https://www.youtube.com/watch?v=a--Af2v0yl4



Klik op het filmpje 



“We zijn fier op jongeren die zich onbaatzuchtig 

inzetten voor onze gemeenschap.

Deze jongeren willen we steunen en motiveren voor 

hun  inspanningen.

Gaat u mee op zoek naar deze uitzonderlijke witte 

raaf en steun zo ook hun project ”



YAA districtsverantwoordelijken : 

112A : Chris Gelijkens - LC Waasmunster Scaldiana

christian.gelijkens@telenet.be - 0477 31 77 53

112 B : Cathy Vandenberghe - LC Biesen
cathy@snykers.be - 0468140949

112C : Marie-Thérèse Kuypers - LC Rixensart Family

mth.kuypers@skynet.be - 0496 504358

112D : Edith Pagano- LC Liège Principauté

paganoedith@gmail.com – 0478 294059

Nationaal voorzitter YAA :

Sofie Hemeryck – LC Oostende BO4

sofie.hemeryck@faircon.be - 0476 211411


