
 

Augustus 2018

EDITO

25 augustus 1830  : op het Muntplein breken 
rellen uit na een voorstelling van  “De Stomme 
Van Portici” , het begin van een proces dat leidt 
tot de oprichting van een nieuwe onafhankelijke 
staat: België.


Augustus 2018 : er is geen revolutie nodig maar 
wel even veel vastberadenheid om te proberen 
het Lionisme te vernieuwen. Geen revolutie, 
want voor de waarden en tradities die we 
geërfd hebben uit de eerste eeuw van het 
bestaan van onze vereniging kan alleen maar 
respect worden opgebracht. 


Maar wel vastberadenheid, want we beseffen 
allemaal dat er verandering moet komen als we 
als vereniging aantrekkelijk willen blijven.


Welnu, verandering gebeurt niet zo maar, niet bij de een of de ander, niet van vandaag op morgen, niet 
zonder inspanning. Om ze teweeg te brengen moeten we talrijk zijn om na te denken over nieuwe pistes, 
om te durven ingaan tegen oude gewoontes, te durven luisteren naar nieuwe ideeën. We moeten geduld 
hebben, maar koppig en volhardend zijn, want obstakels zullen er zijn en tegenwind zal voelbaar zijn. En 
we mogen niet zuinig zijn met onze inspanningen : het devies dat ik voor mezelf heb gekozen “Plus est 
en vous” duidt al aan dat het niet alleen de grote spectaculaire projecten zijn die het Lionisme een nieuw 
leven moeten inblazen, maar ook – en vooral? – de veelheid van ‘kleine beekjes’ – de persoonlijke inzet 
van onze leden — die samenstromen en een ‘grote rivier’ vormen – de vooruitgang. De challenge is dan 
ook dat ieder van ons méér doet dit jaar, of het anders aanpakt. Doe bijvoorbeeld eens mee met de 
inzameling van brillen, of verkoop eens voor de eerste keer stickers van Cap48 aan de uitgang van een 
Delhaize, of nodig eens een vriend met meer aandrang uit om een vergadering van je club bij te wonen, 
of doe eens mee, voor de eerste keer, aan een van de opleidingen die het District aanbiedt, of . . . . er zijn 
voorbeelden genoeg op te noemen.


Wacht niet tot de verandering er komt door de club, of door het district, of nog van een andere kant: 
verander zelf een klein beetje, in de zin van “doe eens iets nieuws”, waardoor je een betere Lion (m/v) 
wordt, en daardoor een beter voorbeeld voor de anderen – en meteen attractiever voor mensen die nog 
geen Lion zijn.


Beste vrienden en vriendinnen, ik weet dat ik op u kan rekenen.

 

                                                                                                               Eric BENOIT    

                                                                                                               Uw gouverneur.



 

DISTRICT NEWS - Augustus 2018               

Sluit u aan bij het vrijwilligersteam 
van de LIONS CLUB en neem deel 
a a n d e c o l l e c t e v o o r d e 
Voedselbanken georganiseerd 
door DELHAIZE ten voordele van 
minderbedeelden die hulp krijgen 
van liefdadigheidsinstellingen in 
uw buurt. 

Waar ?

In alle Delhaizewinkels van donderdag 18 tot 
woensdag 24 october 2018. 

Hoelang ?

2 uren van uw vrije tijd volstaan  om waardebonnen 
aan te bieden aan klanten aan de ingang van   de 
supermarkt in de buurt van uw club (of andere).


Hoe deelnemen ?

Informeer de verantwoordlijke van uw club over uw 
deelname. Hij zal u beslist toevoegen aan zijn 
permanentierooster. Spreek ook uw familie, en 
vrienden hierover aan. Samen met u kunnen ze 
deelnemen aan deze mooie actie. Informeer dan de 
districtsverantwoordelijke over de deelname van uw 
club aan de collecte (naam van de supermarkt, dag 
van de deelname, aantal leden (rooster).


Coordinatrice Bruxelles : Andrée Dupuis 
(andree.dupuis@atyka.be).


Coordinateur Brabant wallon : Jean Noblesse 
(jean.noblesse@foodbanks.be


Coordinator Vlaams Brabant: Jean Noblesse 
(jean.noblesse@foodbanks.be).


Dank voor uw hulp aan de minderbedeelden. 

Ook de Lions Clubs gaan de strijd aan tegen 
honger !


Fédération Belge des Banques Alimentaires asbl,

Rue de Glasgow 18-1070 Bruxelles

info@foodbanks.be    www.foodbanks.be

www.facebook.com/
banquesaliment.voedselbankenBE


Voedselbanken – Oproep aan 
Lions Vrijwilligers Site 112C – Update van de Clubs

Beste vrienden,


De commissie communicatie voert momenteel een 
update uit van de website 112C. Waaronder een 
beschrijving van de clubs. We hebben hiervoor uw 
medewerking nodig. 


H o e t e w e r k g a a n  ? We v r a g e n u a a n 
communication112c@gmail.comvolgende informatie 
te bezorgen :


1. een afbeelding/foto van uw wimpel ((formaat 
PNG/JPG/JPEG)


2. taalcode van uw club

3. aard (M,V of gemengd)

4. dagen waarop de vergaderingen plaatsvinden

5. locatie van de vergaderingen (te zien op 

Google maps)

6. n° bankrekening*

7. link naar website*

8. link naar Facebookpagina*

9. een beknopte beschrijving van al uw sociale 

doelen/verenigingen met link en een foto 
indien beschikbaar


10.
(*)facultatief 

Bij voorbaat hartelijk dank. Om u een idee te geven 
hieronder de link naar een voorbeeld :

http:/ /www.l ions112c.org/port fo l io- i tems/ lc-
argenteuil/


U zult merken dat elk artikel gepubliceerd door uw 
club sowieso opgenomen wordt in deze pagina, en 
dat bezoekers van uw pagina een bericht kunnen 
sturen.


Aan het werk nu  ! We wachten met ongeduld op 
uw bijdrage. 

Hartelijke groeten

Het COMCOM 112C Team
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Depuis plus de 10 ans, les Lions Clubs des Districts C et D participent 
activement aux campagnes Cap48. Pour rappel, cette initiative de la RTBF a 
pour but de récolter des fonds afin de venir en aide aux associations qui 
prennent en charge les personnes handicapées ainsi que la jeunesse en 
difficulté. De nombreuses œuvres, déjà aidées par les Lions Clubs, sont 
également soutenues par les fonds émanant de Cap48. Nous pouvons citer 
cette année le « CREB  » soutenu par LC Ixelles Alizée ainsi que «  Les Vrais 
Richesses » soutenus par LC Brussel Heraldic, et ce pour plusieurs centaines de 
milliers d’euros !


Cette année encore, un grand nombre de nos Clubs participeront à la campagne 2018. 

En voici les dates principales :


Le dimanche 26 août  : Rando-Moto sur la base militaire de Beauvechain. Nous avons besoin de bénévoles 
Lions pour la gestion des parkings, entrées , aide au stand Lion et au bar. (inscriptions : jmnicaise@hotmail.be ! 
Renseignez vos noms, mails et N° national, nous sommes sur un terrain militaire…) 

NOUS AVONS ENCORE BESOIN DE QUELQUES BENEVOLES LIONS ! MERCI DE VOUS INSCRIRE SANS 
TARDER. 

Nos amis du District D y participent aussi.


Du 27/09/2018 au 06/10/2017 : campagne de ventes des post-it Cap48.  

Comment y participer ?

1. Nommer un responsable Cap48 au sein de votre Club Lions qui sera le relais avec les membres de la 

Commission.

2. Envoyer au plus tard le 10 septembre les infos suivantes : Action choisie par votre club : ventes et/ou 

achats de post-it, dons, organisation d’un événement au profit (partiel ou entier) de Cap48.

3. Le matériel(post-it, Kway, sacs, etc…) sera disponible via la commission Cap48 et/ou auprès d’un 

responsable de zone Cap48.

4. Former une ou plusieurs équipes de vente (min.2 pers.) et choisir un lieu de vente « stratégique ». IL EST 

IMPORTANT DE NOUS  COMMUNIQUER LES DATES, LIEUX ET HEURES DE VENTE (supermarchés 
Delhaize, carrefours, marchés, centre commercial, brocantes etc…). Les autorisations vous seront 
remises via les membres de la commission.


5. Prenez aussi contact avec votre Président de Zone qui servira de relais avec la Commission Cap48

6. Il est également possible, même après les dates de la campagne, d’organiser un événement au profit de 

Cap48.


Comme chaque année, nous disposerons d’une vingtaine de places pour la soirée de clôture de Cap48 diffusée 
en direct sur les écrans de la RTBF le dimanche 07 octobre. Nous recevrons également une quarantaine 
d’entrées pour une journée au parc Pairi Daiza le 04 novembre 2018.  C’est l’occasion d’y inviter vos bénévoles 
et les bénéficiaires de vos œuvres. Notre devise «  We Serve  » trouve donc dans cette action toute sa 
signification et nous sommes fiers de voir évoluer d’année en année notre participation financière ainsi que 
notre visibilité par une synergie harmonieuse avec les équipes de Cap48.


Jean-Michel Nicaise. Responsable Cap48 District C / jmnicaise@hotmail.be / 0475420970


Responsables pour Bruxelles :

Andrée Dupuis : andree.dupuis@atyka.be /0477352145

Francis Brabander : f.brabander@skynet.be /0475297815

Olivier Lambilot : olivier.lambilot@telenet.be /0475365500

Michel Lalot : michelfrancoise@gmail.com /0468532903


Responsables pour le BW :

Denise Beintein : beinteindenise@gmail.com / 0477312810

Claude Douhet : claude.douhet@skynet.be /0476592049

Gérard Carlier : carliergerard@gmail.com /0475770036


Membre au CA de Cap 48 : Philippe Halloy phalloy@yahoo.fr

Campagne 2018
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Beste vrienden, de 
bri l leninzameling 
2017-2018 is nu 
afgelopen.


Deze actie kende 
dank z i j u een 
groot succes en 
l a a t o n s t o e 
w e r e l d w i j d 
duizenden mensen 
t e h e l p e n . We 
werken samen met 

Medico France die al het materiaal recycleert en 
herverdeelt volgens de noden.


Hierbij een foto van 6 paletten klaar voor verzending 
naar Le Havre. Veel dank aan Frédéric Cornard voor 
het ter beschikking stellen van opslagruimte.


Aangemoedigd door het succes zetten we de actie 
voort vanaf september 2018 tot 30 juni 2019. 

De clubs van ons district kunnen hun dozen met 
brillen inleveren tijdens 3 Lionsvergaderingen.


• Tijdens de AV van de VZW's van het MD op 
01/12/18 in Diegem"

• Tijdens de Conventie van het District C op 
18/05/19 in Charleroi


• Tijdens de Nationale Conventie van het MD 
op 06/06/19 in Zaventem.


Er is geen andere opslagplaats voorzien  ; Houba zal 
systematisch het kleinste doosje weigeren !


U kan wel direct terecht bij Frédéric.


STY   Eau du Paradis, Rue du Culot 9-11 Céroux-
Mousty (Ottignies)


Voor District D de leden van de commissie 
« Brillenactie »


Gérard Stelleman                        Jacques Fondu

In het kader van vzw Medico Lions Clubs Belgium, in 
samenwerking met onze vrienden van Medico France 
en LC Le Havre zal een bezoek mogelijk zijn van de 
ateliers van Medico France waar de brillenvoorraad, 
verzameld door de clubs, worden gestockeerd.


Het programma zal hoogst waarschijnlijk bestaan uit 
een samenkomst in Le Havre op zaterdag 17 
november 2018 met overdag een bezoek aan de 
instellingen van Medico France en ’s avonds met een 
ontmoeting met onze Franse vrienden LIONS.


Voor degenen die tijd hebben kan een toeristisch 
bezoek aan de stad Sainte-Adresse, zetel van de 
Belgische regering tijdens de oorlog 14/18, 
georganiseerd worden.


• Transport : wordt individueel geregeld met 
persoonlijke auto’s; carpoolen zal mogelijk 
zijn.


• Accommodatie : een hotel ** in het centrum 
van Le Havre, aanbevolen door onze Franse 
vrienden voor hun bezoekers,


• Catering : volgens de aankomsten op 
v r i j d a g a v o n d , a l l e n s a m e n o p 
zaterdagmiddag, en een gezellige avond in 
het lokaal van een plaatselijke Lions Club van 
Le Havre met onze Franse vrienden.


• De inschrijvingen voor deze uitstap worden 
rechtstreeks aan  PDG Beno Israël gericht 
(beno2011@skynet.be). 


• De kosten van dit verblijf, 2 overnachtingen 
met ontbijt en 2 diners, worden op dit 
ogenblik geraamd op ongeveer 250,00€ per 
persoon & 300,00.€ per koppel.


Graag wil ik uw aandacht trekken op het feit dat het 
aantal mogelijke deelnemers beperkt zal zijn.


Hoe sneller men zich registreert hoe beter, om er erbij 
te horen.  (Op basis van de betaling van de deelname 
op de bankrekening BE44 3104 9313 4245met 
vermelding van de naam R ISRAEL).


Uiterste datum van betaling: 31 oktober 2018.

BRILLENACTIE 2018-2019 Interesse in een bezoek aan  
MEDICO France ?
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Op zaterdag 9 juni vond in Nijvel een 
o p l e i d i n g s s e s s i e v o o r d e n i e u w e 
zonevoorzitters van District 112 C plaats.

Een twintigtal personen waaronder onze 
gouverneur Eric Benoit en een genodigde 
spreker-freediver M. Dominique De Troyer 
namen eraan deel.


We waren vertrokken voor anderhalve dag 
diverse opleidingen, van het programma van 
de gouverneur, de implementatie van het 
GAT en zijn interacties met de ZV, de definitie 
van de taken van de ZV, de werken van de 
gouverneur elect, zijn wimpel, de uitdaging 
van de communicatie bij het Belgisch 
Lionisme, de jaarplanning, het organogram 
van het district, enz…


Wat me opviel :


We begonnen met een spel : mekaar een bal toegooien, diegene die hem opving vertelde vervolgens  waarom hij 
LION werd :  de perfecte ice-breaker.


Een paar frisse ideeën werden geuit toen de nieuwe types clubs (werk van de Commission Specialty Clubs) en 
nieuwe types leden ter sprake kwamen.


We mogen zeker de eindevaluatie niet vergeten. Deze werd voorafgegaan door een teamwork   over het beheer 
van de zonevergaderingen


Vooral de relaxatiesessie van Dominique De Troyer en zijn lezing over selfcoaching werd erg gesmaakt. Als men 
de leuze van onze gouverneur kent « Plus est en nous » is het verband tussen de beginselen van selfcoaching 
door Dominique snel gelegd.


1. « Leef ik in het verleden of in de toekomst ? »

2. « Neem tijd voor een pauze »

3. « Kunnen mijn gedachten de bron van mijn stressgevoelens uitschakelen ? »

4. « Uw geest is niet uw meester maar uw dienaar »

5. « Herken uw grote innerlijke kritieken zet hem even op zijn plaats ! »

6. « Ik verlies nooit ; of ik win of ik leer bij »


Conclusie : een prachtige opleiding, gefinetuned door Martine Lejuste en Brigitte Fettweis. Elke deelnemer was 
er zich bij het afsluiten van bewust dat het Belgisch Lionisme –en vooral District C – een nieuwe mooie weg 
inslaat.


Marc ALLAER

Voorzitter Zone 51

Terugblik : 9 en 10 JUNI 2018

U bent verantwoordelijk voor het GST, GMT, GLT, LCIF of u bent Webmaster bij 
uw Club? 

Dan mag u vooral de sessie voor opleiding en sensibilisering niet missen. Deze 
wordt speciaal voor u georganiseerd. Locatie: B Sports (Sint Agatha Berchem)

* zaterdagvoormiddag 29 september 2018: voor GST, GMT en Webmasters

* zaterdagvoormiddag 6 october 2018: verantwoordelijken GLT en LCIF



Beste Lionsvrienden, dit is een première. Een eerste « Maison des jeunes aidants proches ». 

Wordt beschouwd als jonge mantelzorger elke jongere onder de 25 die samenwoont met of regelmatig hulp biedt 
aan een verwant (ouder, broer, zuster, familielid….) die zich in een toestand van afhankelijkheid bevindt wegens 
een ongeval, fysieke of mentale ziekte, gehandicapt of verslaafd is aan alcohol of drugs. 


De verleende hulp kan fysiek zijn (zorgen, hulp bij verplaatsingen…) psychologisch, materieel of financieel, en 
gebeurt meestal onder toezicht van een volwassene.


Deze hulp moet echter beperkt zijn, om voortijdig schoolverlaten en andere problemen te voorkomen. Ze hebben 
dus op een gegeven moment hulp nodig. 


De vzw « Jeunes aidants proches » stelt hun een ruimte, een huis, ter beschikking waar ze kunnen samenzitten, 
ervaringen uitwisselen, waar naar hen geluisterd wordt, waar ze in alle rust hun huiswerk kunnen maken, waar ze 
andere jongeren ontmoeten.


Hoe ze steunen :


• Financiële hulp

• Logistieke en materiele hulp

• Promotionele steun (persberichten, verspreiding van informatie…)

• Een handje toesteken (tijdens een dagje teambuilding bvb !?)

•  …


U wenst meer informatie ? U zou graag helpen ?


Chloé Chabotier

Boulevard de Smet de Naeyer, 570 1020 Bruxelles


chloe.chabotier@jeunesaidantsproches.be - 0499/92.01.47


https://www.jeunesaidantsproches.be

Sociaal werk op zoek naar een Club
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