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EDITO

Zoals elk jaar vindt deze maand de Wereld Diabetesdag plaats, 
op 14 november, de verjaardag van de uitvinder van de theorie 
van de insuline. Het is dan ook niet zonder reden dat LCI en 
LCIF deze ziekte, diabetes, hebben opgenomen bij de 
belangrijkste aandoeningen waartegen ze wereldwijd de strijd 
aanbinden.


Diabetes is een ware epidemie geworden, de zesde 
belangrijkste doodsoorzaak die om de 7 seconden een 
slachtoffer maakt.

Eén van de belangrijkste problemen in verband met diabetes is 
dat de helft van de mensen die eraan lijden het helemaal niet 
weten. Daarom heeft ons district, in overleg met de ABD 

(Association Belge du Diabète), een voorstel klaar voor de clubs om sensibiliseringssessies voor diabetes 
te organiseren. Onterecht werden die initieel ‘opsporingstest’ genoemd, maar dat klopt niet: een 
volledige medische diagnose naderhand blijft nodig.


In dit nieuwe Lionsjaar was de branche club Da Vinci de eerste om de oproep te beantwoorden en uit te 
voeren (op 23 oktober in de lokalen van het gemeentehuis van Evere) maar er staan veel andere clubs 
klaar om ook zulkesessies te organiseren, zelfstandig of samen met een andere club. Een specifiek 
vademecum is beschikbaar voor wie het aandurft.


Want zo’n sessie organiseren, dat is een heel nieuwe manier van dienstbaarheid tonen. Onze clubs en 
onze leden zijn het gewend om geld in te zamelen voor een of andere vereniging; sommigen besteden er 
nog extra tijd aan door bestuurder te worden van die vereniging, of door tijdelijk of permanent als 
vrijwilliger op te treden. Voor campagnes zoals Cap48, de Voedselbanken of de Rode Neuzen staan 
we eigenlijk als ‘verkopers’ op plaatsen waar veel mensen passeren om op die manier geld in te zamelen 
— maar vooral ook om het Lionisme meer zichtbaarheid te geven. In dit geval echter, in een actie die 
over diabetes gaat, bieden we preventieve hulp, in het bijzonder aan mensen die de ziekte hebben 
zonder het te beseffen. Onze waaier van diensten wordt daardoor breder . . . .


Daarbij komt nog dat de indirecte effecten niet te onderschatten zijn: Lionisme onder de aandacht 
brengen, zeker, maar ook de gelegenheid om nieuwe leden aan te trekken (GLT die te hulp komt bij GMT, 
een perfecte illustratie van het concept GAT = Global Action Team).


Kortom, wacht niet te lang en schrijf je in (als het nog niet gebeurd is) voor dit mooie programma voor de 
strijd tegen diabetes.


                                                                                                

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Eric BENOIT

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Uw gouverneur.

NL Dick Dolmans
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LCIF – Liefdadigheidswandeling Lokale verankering – Brochure 
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(FR)
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Door Marc Allaer, Voorzitter Zone C51 –
 Geïnspireerd op een artikel van 

Michael Brand, Rotary Club 
Oregon City, OR.


.


Een gelegenheid om 
contacten te leggen: dat is 
waar de moderne mens naar 
uitkijkt. Een band met anderen 
opbouwen, daar houden mensen van. Dat 
ligt in hun natuur. Geef hen de mogelijkheid om in contact te 
komen met anderen en ze zullen ze zich openstellen en zich op hun 
gemak voelen. Ze laten ons dan als het ware in hun leven binnen en zullen ons op hun beurt in contact 
brengen met hun vrienden. Die vrienden   worden dan een beetje onze familie, onze ‘stam’. Als wij dat bij de Lions ook 
zouden doen zouden we onze clubs weer kunnen opbouwen, één voor één. 

De cijfers in dat verband spreken boekdelen. De helft van liefdadige donaties in de Verenigde Staten wordt niet gemotiveerd 
door wat de mensen zelf belangrijk vinden, maar door wat hun vrienden en familie belangrijk vinden. Neem bijvoorbeeld een 
gesponsorde wandeling of fietstocht. De meeste deelnemers zullen niet erg betrokken zijn bij het werk op de achtergrond, 
maar ze groeperen zich toch om deel te nemen aan een team dat wordt georganiseerd door een vriend, buur of familielid. 
Dat is hún gemeenschap. De serviceclubs die in deze nieuwe tijd zullen gedijen zijn de clubs die hun ‘stam’ zullen 
opbouwen. 

Voorrang aan tijd 
Het leven lijkt steeds sneller te gaan. We werken misschien niet veel méér dan vroeger maar er wordt wel meer tijd besteed 
aan wat we ‘structureel georganiseerde recreatie’ zouden kunnen noemen. Dit geldt vooral voor gezinnen met kinderen. Voor 
hen is tijd erg kostbaar. In tweeoudergezinnen hebben de ouders vaak allebei een job en delen ze huishoudelijke en 
opvoedende taken. Wat hen dan ook in een service club zou kunnen aantrekken is niet zozeer onze missie, maar hoe we 
kunnen bijdragen aan de kwaliteit van hun leven. Hun tijd is waardevol. Hoe kunnen wij, als Lions, ons aanpassen 
zodat deze ‘nieuwe mensen’ interesse  zouden tonen voor onze clubs? 

Bouw een informele sfeer 
Is de formule van onze clubs niet verouderd? Is de klassieke maaltijd-om-de-twee-weken wel productief? Voelen jonge 
mensen zich aangesproken door de rituelen tijdens onze bijeenkomsten? Er zijn er veel onder ons die zulke vragen uit de 
weg gaan, in plaats van ze onder ogen te zien. Dat is menselijk: niets is zo krachtig als de status quoen verandering roept 
altijd weerstand op.


Maar vandaag de dag staan de mensen permanent online met elkaar in contact, ze hoeven geen tijd te besteden aan 
wekelijkse vergaderingen om te kunnen netwerken. Een echte leider echter moet   obstakels tijdig identificeren en ze dan 
elimineren. Is de structuur van onze vergaderingen  misschien zo’n obstakel voor participatie? Eén ding is duidelijk: wat de 
opkomende generaties verwachten van fysieke ontmoetingen isdat de sfeer er fundamenteel sociaal is, fundamenteel 
gemoedelijk en fundamenteel minder formeel. 

Laat ze de hele familie meebrengen 
Een van de bemoedigende trends in de wereld van vandaag is de manier waarop mannen een veel actievere rol spelen bij 
het opvoeden van kinderen. Dit komt deels door de toenemende rol van vrouwen op de arbeidsmarkt en deels doordat de 
mannen veel nauwer betrokken willen zijn bij  de ontwikkeling van hun kinderen.


Deze gezinnen met twee ouders, elk met een hoger-dan-gemiddeld inkomen, zouden een prioriteit moeten zijn in onze 
ledenwervingsstrategie. Deze mensen verdienen méér en zijn actiever. Om onze clubs voor hen aantrekkelijk te maken 
moeten we echter een omgeving bieden waarin ook hun kinderen een plaats hebben en zich ‘erbij’ voelen, want kostbare tijd 
met hun gezin zullen de ouders voor niets of niemand opgeven. Moeten we ons dan ook niet de vraag stellen: hebben onze 
clubs een familievriendelijke uitstraling? 

Voortzetting en einde in het volgende Districtnieuws.

Opiniestuk: Waarom nemen onze serviceclubs af  
en hoe kunnen we dat veranderen? (2/3)



 Tamil Nadu

CLUB NIEUWS               

Marie Maisin, 19 jaar, zit in het tweede jaar business management aan de ICHECBrussels 
Management School. Ze krijgt de kans om 1 maand naar India te gaan om een 
ontwikkelingsproject op te starten. De reis gaat door in februari. Dit wordt geen vakantie 
maar wel degelijk een project voor 100% geïntegreerd in het programma.


Waar gaat het over ? 
Een zelfgefinancierde beleving van intercultureel bewustzijn, van dienstverlening, van 
groepswerk in een zuiders land.


De context 
Om iedereen de kans te geven een eigendom te verwerven heeft de Indische regering een stuk grond geschonken 
aan elke familie. Bij gebrek aan middelen bouwen de mensen echter over het algemeen een wankele hut die niet 
weerstaat aan slechte weersomstandigheden. Er zijn ook geen scholen, zelfs geen klassen of deftige sanitaire 
installaties in de dorpen. De tussenkomst van de studenten van het ICHEC Housing Project moet in deze context 
gezien worden.


Het ontwikkelingsproject 
De deelnemers gaan een reeks huizen voor minderbedeelde families helpen bouwen en bekostigen in de Tamil 
Nadu Regio. In bepaalde dorpen of steden gaan ze eerder investeren in de bouw van klassen of correct sanitair in 
functie van de lokale noden. Ze zullen op de werf samenwerken met verschillende Indische ambachtslui. Leven op 
het ritme van dorpen in Zuid Indië is ook een hele ervaring ! Daar hangt natuurlijk een kostenplaatje aan vast. Ze 
moet 1700€ vinden om de reis te financieren. 


Welke club wil Marie helpen ?    Contact: mariemaisin@hotmail.com


Marc Allaer -Président Zone 51

LC Mont-Saint-Guibert 
Aide l’Ecole du Bon Départ

Dans le cadre de notre soutien à l’Ecole du Bon 
Départ de Mont-St-Guibert,  nous avons organisé et 
financé une journée à la mer le 28 septembre dernier.


Durant cette journée, près de 75 enfants et 
accompagnants, dont certains n’avaient encore jamais 
eu l’occasion d’aller à la mer, ont pu visiter le SeaLife 
Center de Blankenberge et passer un après-midi sur la 
plage.
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LC Brüssel Charlemagne 
Liefdadigheidsproject

LC Brussels Heraldic supports 
Banque Alimentaire weekend

Did you know that the Banque Alimentaire in Belgium 
distributes some 5000 tonnes of food for the hungry 
every year on ? It’s a great project for Lions and other 
service clubs and doesn’t take up so much of our time.


Lion Terry Davidson and Super saleswomen Lion 
Françoise Rouer at work in Delhaize Chazal which is 
the biggest supermarket in Belgium where the 
shoppers are so international and look forward to 
seeing us Lions every year. This year President Marc 
de Meester (below) hones his sales skills and reached 

President Marc de Meester 
adds his Presidential sales touch in Delhaize Chazal

Feeling tired, Terry?

Here’s how it’s done, with fellow  Lions Club Aurore 
member in Delhaize Fort Jaco. Simply scan the 

amount you wish to give from a list and then continue 
your shopping. Easy, and Lions can help raise up to 

€ 15,000 in several days.

http://www.foodbank-brabant.be/
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LC Bruxelles Royal – 14de Lions International Swimming Gala

Op 5 oktober stapten we met 10 zwemmers op de bus van onze 
Engelse vrienden uit Billericay richting Duitsland. Voor sommige 
van ons was het een blij weerzien, maar voor de meesten een 
eerste kennismaking met enkele leden van de Lions Club 
Billericay (UK).

Na het trotseren van de Belgische en Nederlandse 
avondspits kwamen we uiteindelijk aan bij ons hotel. Daar 
werden we hartelijk ontvangen door een delegatie van de 
Lions Club Voreifel (D) waaronder Thomas Schmidt 
(jumelage verantwoordelijke) en onze peter, 1ste Vice 
Gouverneur Jean François Hebrant van Lions Club 
Bruxelles Royal. Na een uitgebreid avondmaal zochten we 
onze kamer op voor een goede nachtrust.

“het hotel is super! Er liggen koekjes en snoepjes op de kamer. “(Mickaël)

 

“het eten is lekker, ik heb 3 maal opgeschept. Ik lust sushi.”(Vlad)


De volgende dag, na een lekker ontbijt, vertrokken we richting Erftstadt. Daar bezochten we het Umweltzentrum (ecocenter) 
Gymnicher Mühle met aansluitend een valkeniersdemonstratie. We konden van dichtbij kennis maken met enkele roofvogels, 
een hele ervaring.


“Ik vond het interessant om door de microscoop naar al die beestjes te kijken”(Tim)

 

“Van de mevrouw mocht ik mee om de roofvogel weer in de kooi te zetten, dat was speciaal”(Bjarne)


Toen we de bus naar het zwembad namen begon de spanning te stijgen, het moment van de wedstrijd naderde en iedereen 
had er zin in. In het zwembad werden de zwemmers aangemoedigd door hun vrienden maar ook door enkele Lions die 
speciaal voor de gelegenheid langs kwamen, Volkhard Witte en zijn vrouw van Lions Club Voreifel, Gonzales & Charles 
Stubbe, Filip Verheecke en de voorzitter Philippe Niemegeers van Lions Bruxelles Royal.


’s Avonds, tijdens het diner, werden alle zwemmers één voor één gehuldigd en geprezen voor hun topprestatie die dag. Uit de 
handen van Holger en Philippe, beiden voorzitters van respectievelijk Lions Club Voreifel en Lions Club Bruxelles Royal 
kregen zij een getuigschrift en een beker. Toen werden de beentjes los gezwierd op de dansvloer, een mooie afsluiter van 
deze dag.


“We kregen een beker en die meneer sprak Nederlands!”(Emilio) 



Zondag waren de weergoden ons minder gunstig gezind. De ochtend begon grijs en druilerig, het zou pas na de 
middag weer wat opklaren. Maar niet getreurd! Vandaag stond het Freilicht Museum op de planning. We hadden 
een geweldige gids die ons met haar verhalen meenam in het verleden. We keken in een schoorsteen waar 
Sinterklaas zeker door kan, kregen in het schooltje les van “meester Lander” en zagen de bakkers lekkere broden 
en taarten maken. Daar krijgt een mens honger van, tijd voor de lunch! ’s Namiddags liepen we nog langs enkele 
woningen en namen grappige foto’s. Aan het circuskraam proefden we van de verse Strudel die we die 
voormiddag hadden zien maken, mmm.

De laatste avond werden we voor het diner verwacht op een echt kasteel. Immediate Past Gouverneur Derek 
Prior (LC Billericay) sprak tijdens zijn speech alle deelnemers in hun eigen taal toe. Het was een gezellig samen 
zijn, maar ook een emotioneel afscheid. Het zal weer een tijdje duren voor we elkaar terug zien.


“woont er echt iemand in dat kasteel? Wauw.”(Maxime) 
 

“we gaan precies naar de kerkers  
voor de toiletten, spannend”(Romi) 

 
“Ik vond het leuk dit weekend, met mijn vriend  

op de kamer”(Sam) 

Het was een geslaagd weekend. Internationale banden zijn weer aangetrokken. Onze zwemmers hebben elkaar 
beter leren kennen en hun groepsgevoel versterkt. Dit allemaal dankzij de samenwerking tussen de drie Lions 
Clubs: Billericay-Bruxelles Royal-Voreifel.


Bedankt


Bjarne (13), Emilio (16), Jasmien (11), 
 Lander (27), Maxime (12), Mickaël (9),  
Romi (14), Sam (13), Tim (31), Vlad (10)  

en hun begeleiders.


van Zwemclub D.I.W.I.



