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EDITO

4 Oktober 1957  : De USSR lanceert Spoetnik 1 en brengt 
die in een baan rond de aarde, de eerste kunstmatige 
satelliet van onze planeet. Daarmee begint de race voor de 
ruimte. Maar het was ook het startschot voor een reeks 
technologische doorbraken die ons leven grondig hebben 
veranderd: ontwikkeling van moderne computers, van 
mobiele telefonie, de gps, de weersvoorspellingen, 
televisiekanalen, medische beeldvorming enz.


Hoewel veranderingen vaak weerstand oproepen kunnen 
ze, zeker als je de ruimtevaart als voorbeeld neemt (er zijn 
er ook andere), individueel of globaal, worden ervaren als 
een positief avontuur dat passie oproept en vooruitgang 

brengt. Waardoor onze manier van leven verandert en wij ons verder ontplooien. Ook onze vereniging 
heeft nood aan zo’n ‘ruimtewedloop’. Na ruim een eeuw moet er weer enthousiasme komen waar de 
vlam gedoofd is, moeten we, om nuttig te zijn in de dienstverlening, nieuwe manieren bedenken die beter 
aanslaan bij de jongeren van vandaag en die onze leden weer ervaren als een toegevoegde waarde 
tijdens de clubvergaderingen en bij hun sociale activiteiten.


Durf dan ook! Durf in je club het woord te nemen om te pleiten voor verandering, of minstens om kritisch 
te kijken naar de vaste gewoonten en de manier van doen die al jaren lang dezelfde is. Laat de meest 
recente leden aan het woord en luister naar hen, probeer iets nieuws, accepteer andere manieren van 
leven, tolereer meer diversiteit in je club en geniet van het directe contact met de mensen voor wie we 
het allemaal doen.


En als je bang bent dat er weerstand zal zijn, denk dan aan de woorden van Seneca: “Het is niet omdat 
dingen moeilijk zijn dat we niet durven, het is omdat we niet durven dat ze moeilijk zijn.” 

Durf het aan, beste vrienden en vriendinnen, om te veranderen. Niet veranderen om te veranderen, maar 
veranderen om met de tijd mee te gaan. Ik wens u veel succes!


                                                                                                  


 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Eric BENOIT

                                                                                                 Uw gouverneur.



Klik hier 
voor de 
brochure 

DISTRICT NEWS - October 2018               

Sluit u aan bij het vrijwilligersteam van de LIONS CLUB en neem deel aan de collecte voor de 
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


Xmas @ homes
Bestel uw kalenders vóór 

10 november!

Voedselbanken – Oproep aan Lions Vrijwilligers
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Met verslagenheid moest Lions Club Brussel Hoofdstad 
afscheid nemen van zijn Stichter-Voorzitter Rik Van 
Mingeroet.


Rik stichtte de club in 1980 en was al die jaren voor en 
achter de schermen de bezielende kracht in de club.


Lions Club Brussel Hoofdstad was de eerste volledig 
Nederlandstalige Lions Club in Brussel en had als missie 
Vlamingen met een sterke band met Brussel te verenigen 
onder de Lions vlag.

Als er iemand meer dan 100% beantwoordde aan de gelofte 
die alle Lions afleggen, dan was het wel Rik Van Mingeroet.


Hij was het stichtend voorbeeld, bijna de personificatie van 
wat Lions zijn betekent.


Rik was een discreet maar gedreven man, een Lions die op zijn zachte, diplomatische manier de weg wees.


Zijn inzet voor Lions werd bekroond met zijn gouverneurschap van het toenmalig nog unitaire Lions België.


Hij bezocht toen ALLE clubs in ons land.  We zullen zijn wijze raad, zijn wijsheid, zijn beminnelijkheid en 
vriendschap missen.


Rik werd begraven op 13 oktober 2018 na een prachtige verrijzenisviering in de Sint-Servaasbasiliek te 
Grimbergen.


Onze gedachten gaan uit Vera, zijn echtgenote en naar zijn familie en vrienden.

In naam van alle Lions bedanken wij Rik voor wat hij voor Lions gedaan heeft en in het bijzonder voor wat hij 
voor Lions Club Brussel Hoofdstad betekend heeft.


Van hem leerden we wat We serve, de internationale slogan van Lions, betekende.


“Denk aan de dingen die je gelukkig maken, niet aan die waarom je verdrietig wordt”

Henri “Rik” Van Mingeroet
Echtgenoot van Vera Van Garsse

Geboren te Jette op 28 september 1936
en overleden te Dendermonde op 2 oktober 2018

Architect
Praeses studentenvereniging Archilucas 57-59

Gewezen gerechtsdeskundige
Gewezen secretaris van de Nationale Raad van de Orde van Architecten

Gewezen voorzitter van de Provinciale Raad van de Orde van Architecten Vlaams Brabant
Gewezen Beheerder en Lid van de Raad van Bestuur van AR-CO verzekeringen

Voorzitter stichter van Lions Club Brussel Hoofdstad – Life Member
Past-Governor van de International Association of Lions Clubs – District 112 Belgium

Progressive Melvin Jones Fellow
Ereteken 1ste klas

Laureaat van de Arbeid – gouden kenteken van Engagement
Ridder in de Orde van Leopold II

Lid van De Warande
Lid van de Brabantse Golf

Lid van Neos
Koorlid “De Cantorij” van de basiliek van Grimbergen

In memoriam PDG  
Rik Van Mingeroet



 

Waarvan 245 000 € dank zij de Lions clubs  
van het District C en D! 

Al onze dank aan de 31 clubs (op de 50 
Franstalige clubs van District C) die zich hebben 
ingezet om Post-its te verkopen of een 
schenking deden!


Het is nog mogelijk een schenking te doen en/of 
Post-its te kopen voor uw sociale projecten of 
acties.


Het kan nog beter! 
Het is nog niet gedaan! 

Nog vaal dank aan alle Lions voor hun inzet en 
tijd om CAP48 te steunen.


AFSPRAAK DE LAATSTE WEEK VAN 
DECEMBER IN NIJVEL VOOR  

“VIVA FOR LIFE" 

Jean-Michel Nicaise

CAP48Sociaal werk op zoek  
naar een Club (2)

Een VZW uit Brugelette zou graag een middelbare 
school oprichten op basis van een actieve en 
gedifferentieerde pedagogie.


Waar gaat het over  ?   Voor deze school zou een 
voorstel moeten worden opgesteld voor educatieve 
en pedagogische projecten gebaseerd op drie assen: 
de as van het burgerschap, de as van het respect 
voor en de bescherming van het milieu en, tenslotte, 
de as van de technologie.


“Een streng onderwijs aanbieden maar met diepe 
aandacht voor de ontwikkeling en de ontplooiing van 
de leerlingen op school en daarbuiten; waar de 
jongere die ons wordt toevertrouwd zich naar zijn 
eigen waarde gewaardeerd voelt, en op zijn beurt de 
waardering terug uitstraalt. Wij zouden graag zien dat 
de leerlingen de acteurs worden van het leven op 
school, van de gemeenschap, van hun omgeving. Om 
dat te bereiken willen we een pedagogie toepassen 
die actief en gedifferentieerd is en die van de leerling 
de hoofdacteur maakt van zijn tijd op school. 

Wij pleiten voor een school die voor iedereen 
o p e n s t a a t e n d i e o o k l e e r l i n g e n m e t  
concentratieproblemen, zoals DYS en TDA/H, volledig 
integreert, evenals hoogbegaafden. Daarom hebben 
wij een partnerschap met het multidisciplinaire 
centrum ‘Dans ma bulle’ dat ijvert voor de begeleiding 
van kinderen met specifieke problemen”. 

Om dit project tot een goed einde te brengen 
heeft de school hulp nodig, zowel logistiek als 
materieel en financieel.

We serve ! En « Plus est en Vous ! » 

Contact : 
A.S.B.L. Ecole Secondaire Active de Brugelette 
Rue du Petit Bruxelles, 66 – 1430 – Rebecq 

0488/86.20.99 – depaiva@live.fr 
 esab.asbl@gmail.com 

N°entreprise: 0690.586.055 –  
N° de compte : BE28 0018 3532 9320 

Marc ALLAER 
Pdt Zone C51
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Opiniestuk: Waarom nemen onze serviceclubs af  
en hoe kunnen we dat veranderen? (1/3)

Door Marc Allaer, Voorzitter Zone C51 - Vrij geïnspireerd 
door het artikel van Michael Brand, Rotary Club Oregon 
City, OR.


Niets meer Amerikaans dan service club. Rotary, 
Lions, Kiwanis, IOOF, Altrusa, Shriners ... Fransman 
Alexis de Tocqueville stak de Verenigde Staten in de 
jaren 1830 en werd getroffen door de invloed van 
religieuze organisaties, broederlijke en burger en 
geheime genootschappen op Amerikaanse 
democratie. Ze maakten gemeenschappen sterker, 
interessanter en meer betrokken. Maar er zijn 
redenen om je zorgen te maken. Al deze service 
c l u b s , o o i t d e r u g g e n g r a a t v a n h e t 
gemeenschapsleven in Amerika is aanzienlijk 
afgenomen in de laatste twee of drie decennia. Het 
zijn niet alleen onze clubs die veranderen. Amerika is 

veranderd. En dus is het essentieel dat we opnieuw uitvinden voor een nieuw Amerika.


Weigeren van sociaal kapitaalIn zijn boek uit 2000, "Bowling Alone: The Collapse and Revival of the American 
Community", "Robert Putnam documenteerde dat clubbijeenkomsten, gehouden door de Rotary- en Kiwanis-
groepen, met 58 procent afnamen tijdens 1975-2000. Deze trend zette zich voort en zelfs versnelde in de 
eenentwintigste eeuw. Putnam wijst erop dat dit deel uitmaakt van een algemene trend van de Amerikanen die 
ook 43 procent minder familiediners hielden. Vijfendertig procent minder van ons hebben vrienden die komen om 
ons naar huis te zien. Kies een organisatie en de cijfers zijn veelzeggend. In de laatste twee decennia: Rotary: 
20% daling, Jaycees min 64%, de vrijmetselaars min 76%.    Herinnerend aan de opmerking van de Tocqueville 
over de rol die onze clubs spelen in een civiele samenleving, vormt deze achteruitgang een tastbaar verlies voor 
de gemeenschap, en de vraag blijft: “Waar gaan we nu naartoe?” Gezien de huidige leiders van de serviceclubs 
hun functie bekleden voor één jaar, kiezen ze voor snelle oplossingen op korte termijn, zoals bij voorbeeld een 
ledenwerving. Echter, voor de meeste van onze service clubs, is het probleem niet rekrutering maar retentie. 
Rotary heeft gemiddeld 44.000 nieuwe leden per jaar en verliest gemiddeld 51.000 leden.


Ze slagen er niet in om de leden te houden.


Als bedrijven geen klanten houden, maken managers het meestal een prioriteit om te weten waarom en brengen 
ze de nodige correcties aan. Als ze falen, zullen ze waarschijnlijk niet lang de leiders zijn. Gezond verstand zegt 
ons dat hetzelfde principe moet gelden voor service clubs.


Denk aan de stammen, niet aan de gemeenschap 

De klassieke definitie van gemeenschap wordt geassocieerd met een fysieke plaats, dus veel van onze service 
clubs worden gemarkeerd door een 'plaats', bijvoorbeeld het Lions Club Ouagadougou Centre (inventieve 
naam). Maar de nieuwe generaties definiëren nu de gemeenschap door affiniteiten: de homogemeenschap of de 
technologische gemeenschap. Zelfs alumnigroepen scheppen nu op over het instellen van onafhankelijke 
territoria, zoals de Polytechnic Student Circle van de Vrije Universiteit Brussel. (Fantasienaam)


Seth Godin is een ondernemer die zich bezighoudt met marketing in het digitale tijdperk. Als auteur van 
verschillende bestsellers beweert Godin dat het digitale leven de traditionele massacommunicatie heeft 
beëindigd en word vervangen door een oude menselijke sociale eenheid, de stam. Het zijn groepen mensen 
gebaseerd op gedeelde ideeën en waarden. Als zodanig geven stammen gewone mensen de macht om te leiden 
en grote veranderingen aan te brengen.


Wordt vervolgd in het volgende districtsnieuws.



Waarde Lions Vriend(in),


Voor het achttiende opeenvolgende jaar zal deze ertoe bijdragen 
duizenden gepensioneerden uit hun isolement te halen. Al te vaak 
zitten zij tijdens de feestdagen helemaal alleen. Met uw hulp, 
enthousiasme en ondersteuning breekt u die cirkel.


Er waren… in 2002, 5 clubs die 600 gepensioneerden bezochten en

… in 2017, 42 clubs of meer dan 400 Lions die warmte en steun 
brachten aan meer dan 9.500 gepensioneerden !


Ok dit jaar willen wij minstens 10.000senioren bezoeken tijdens de 
periode dat de « beste wensen » worden uitgewisseld, dat wil zeggen tussen 15 december 18 en 15 januari 19.

Zoals voorgaande jaren worden gepersonaliseerde kalenders met het Lionslogo ter beschikking gesteld. Uw 
bestelling moet daarom voor de 10de november 18 bij mij toekomen (E-mail : phalloy@yahoo.fr). Deze worden 
uiteraard geschonken aan onze gasten maar ook aan het zorgpersoneel en uitgehangen in de gangen en 
ontvangstruimten (cafetaria’s, enz.). U kunt uw bestelling afhalen bij onze Lionsvriendin Andrée Dupuis of bij mij 
te 1390 Grez-Doiceau  ; graag aangeven waar u de bestelling gaat afhalen.


« Onze  » dicht-bij-de-mensenactiekadert perfect in ons Lionsideaal Dienen . Ik breng ook in herinnering dat 
het elke club vrij staat zijn bezoek zo te organiseren als het hem uitkomt: een vieruurtje organiseren, lekkernijen 
aanbieden, parfums, enz… Bovendien krijgt onze vereniging hierdoor meer zichtbaarheid omdat wij aan bod 
zullen komen in verschillende media die over deze actie verslag uitbrengen, zoals dat eerder al het geval was.


Samengevat,


1. het is de bedoeling door deze bezoeken een beetje warmte te brengen bij senioren die alleen zijn, ofwel bij 
hen thuis, ofwel in de rusthuizen op de dag van uw keuze en ook georganiseerd zoals u dat wenst.


2. de  « kosten  » van deze activiteit zijn 3 of 4 uur van uw tijd

3. dit is een « open » activiteit, m.a.w. de aanwezigheid van partners, kinderen en vrienden is meer dan 

welkom in een vriendschappelijke en gezellige sfeer

4. opdat deze actie slaagt, moet u ten laatste voor 10 november klaar zijn met de voorbereiding (keuze van 

het rusthuis of rusthuizen).


Hint: Deel kalenders uit bij de promotie van de “Vredesposterswedstrijd” in de scholen, teken van toenadering 
tussen generaties,  en bevorder zo de visibiliteit van de Lions!


Waarde voorzit(s)ter, ik dank u voor uw aandacht en wens u nog veel succes bij alle activiteiten die u nog zult 
organiseren.


Inmiddels blijf ik vanzelfsprekend ter beschikking voor alle bijkomende inlichtingen.


Met vriendelijke Lionsgroet,


Philippe Halloy

Past District Gouverneur – 112C


E-mail : phalloy@yahoo.fr


CHRISTMAS AT HOMES
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CLUB NIEUWS          

Dank des Schecks des Lions Club Brüssel-
Charlemagne konnte der Kinderhort  Arbre de 
Vie  in Jette einen kindergerechten Spielplatz 
err ichten als auch in Schaerbeek eine 
Videoüberwachung installieren, welche den 
geforderten Sicherheitsstandards gerecht wird.


LC Brüssel Charlemagne 
 baut einen neuen Spielplatz 

 am Arbre de Vie

LC Court Saint Etienne GN 
Récolte de vêtements

Récolte de 
vêtements 

pour l’action 
commune de 
la zone 52

Lors du CCG d’août il a été décidé de mettre sur 
pied une activé commune de collecte de 
vêtements, etc. en support au Club de Rixensart 
Family et de visiter leurs locaux. 

Le club de Court Saint Etienne GN est le premier 
club à avoir répondu présent.

Dans cet esprit une fête commune est également 
envisagée et sera mise au point lors du prochain 
CCG de novembre.

Site 112C – Update van de Clubs

Vergeet niet om ons de 
informatie van uw club toe 

te sturen naar 

communication112c@gmail.com  
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