
      EDITO
Bij het begin van het nieuwe jaar wil ik u naar goed 
gebruik van ganser harte  gezondheid, geluk en 
voorspoed toewensen voor 2019. Nu we echter  in een 
tijd leven waar het individualisme de overhand lijkt te 
krijgen moet ik er een  wens eraan toevoegen: dat u 
innerlijke rust mag vinden in 2019 en vrede met wie u 
misschien in conflict leefde.


Vrede, zo uitstekend verdedigd door de jongste 
Nobelprijswinnaar Martin Luther King (geboren 15 januari 
1929 en Nobel-laureaat in 1964), maakt deel uit van de 
allereerste opdracht van de Lions Clubs, met name “een 
geest van begrip creëren en bevorderen tussen de 
volkeren van de wereld”. Sinds ze in 1945 heeft 
meegewerkt aan de redactie van het charter van de 

Economische en Sociale Raad van de VN, bekleedt onze Vereniging een vaste zetel in deze Raad. 
Daarom zetten we ons ervoor in dat de kinderen en de jongeren van de wereld elkaar beter zouden leren 
kennen, elkaar begrijpen en dat ze leren samenwerken. Dat doen we via activiteiten zoals Youth Camps 
en Youth Exchanges, of ook via de internationale wedstrijd Vredesposters. Nog steeds om diezelfde 
reden, maar dan op lokaal vlak, heeft een club van ons district ervoor gekozen zich ‘Lions Club Brussels 
Imagine’ te noemen, als eerbetoon aan het lied van John Lennon dat oproept tot een wereld in vrede.


Het is altijd zo geweest dat solidariteit en dialoog de meest duurzame  funderingen zijn voor vrede, als ze 
maar geïnspireerd worden door een diepe overtuiging van gelijkheid tussen alle mensen, ongeacht 
geslacht, ras of religie,  door respect voor de ander en door wederzijds begrip.


Laat binnen onze clubs, als we onder elkaar zijn, dan ook zien dat we respect en begrip hebben voor 
elkaar, ook voor diegenen die ons minder goed liggen. Ga op zoek naar wat ons verbindt, en leg niet het 
accent op waar we verschillen. Dat geldt ook voor de goede werken waar we ons voor inzetten: durf 
projecten aan te pakken die niet meteen in onze cultuur passen. En tegenover andere clubs, ook daar: 
begin niet te snel te oordelen maar ga liever op zoek naar  mogelijke allianties en dingen die samen 
gedaan kunnen worden. De ander ontdekken is een verrijking waardoor we verder kunnen gaan in wat 
we ondernemen. Op die manier komt ons Lions leven in overeenstemming met de basismissie van het 
Lionisme, die – geef het toe – soms vergeten wordt.


                                                                                                

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Eric BENOIT

                                                                                                 Uw gouverneur.
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 DISTRICT NEWS               

Beste Lionsvrienden,

 

De Peace Posters Contest gaat er dit jaar flink op vooruit. 16 clubs nemen deel met 17 
scholen. Bijna alle zones zijn goed vertegenwoordigd. Bravo! Meer dan 250 
leerlingen maken een werk rond het thema “Vrede”. Een mooie promotie 
voor onze clubs op lokaal niveau

 

Geduld! Binnen enkele dagen krijgt u van de districtsverantwoordelijke Claude De Smeth 
(claudy_coco@msn.com) het thema 2019 en de laatste richtlijnen. Geef alles zo snel mogelijk door 
aan de leraar van de deelnemende school. De leerlingen hebben tijd tot eind maart om hun tekening 
te maken.De werken moeten vóór de Paasvakantie bezorgd worden bij de districtsverantwoordelijke. 
Exacte data worden binnenkort medegedeeld.  


 

Youth Camp & Exchange.  
Dit jaar worden 3 buitenlandse jongeren gedurende de maand juli opgevangen door 

een familie van ons district. Ze nemen vervolgens deel (met 65 anderen) aan onze 
Belgische Youth Camp die voor de 3de keer georganiseerd wordt in het Provinciaal 
Domein Hanenbos.

Eén jongere van ons district neemt deel aan een kamp in Canada. Er zijn nog 
plaatsen beschikbaar. Wel snel inschrijven.


Voor meer informatie: Pierre Meyssonnier (pmeyssonnier@gmail.com)


 
Pierre MEYSSONNIER
LC SCHAERBEEK LES CERISIERS 
Coordinator Jeugdcommissie.

Vertaling : H Vander Elst 

 Peace Posters - Youth Camp & Exchange             

 Wensen van de Gouverneur             
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 “New Voices” van de District C (1/4) – Thérèse KAISIN

Thérèse KAISIN, de eerste van de vier « New Voices » van District C. 

Interview van 7 januari 2019 door Marc ALLAER, voorzitter zone C51 - Vertaling Dick Dolmans 

Marc Allaer : Dag Thérèse.  Kun jij jezelf even voorstellen aan de lezers van 
District News ?


Thérèse Kaisin  : Natuurlijk. Ik ben al bijna 18 jaar lid van de LIONS, bij de 
club Woluwe Constellations waar ik momenteel secretaris ben.


MA : Onze gouverneur zou graag 4 LIONS vrouwen in de bloemetjes zetten, 
vier vrouwen die, elk op hun gebied, laten zien wat een inspirerend 
engagement is voor één of meerdere sociale werken. Kun jij daar wat meer 
over vertellen?


TK  : Wij werken met drie instanties  : Lilla-Monod, een opvangtehuis voor 
jonge meisjes tussen 14 en 18 die daar door de jeugdrechter zijn geplaatst, 
Silex, waar gezorgd wordt voor jonge volwassenen met mentale problemen, 
en “Multi”, een consultatiebureau van Dr DEMBOUR op St Luc. Deze laatste 

activiteit vraagt de meeste tijd, ongeveer 60 uur per maand. Want elke dinsdagmorgen zijn twee of drie 
leden van onze club aanwezig in de gangen van St Luc om hulp, begeleiding of steun te bieden aan wie 
daar behoefte aan heeft.


MA : Over wie gaat het daar dan ?


TK : Kinderen met trisomie 21 (Down syndroom) met hun ouders. Je weet misschien dat kinderen met 
trisomie bijna altijd nog andere gezondheidsproblemen hebben, hoofdzakelijk hartproblemen, maar ook 
andere. Dr Guy Dembour heeft een multidisciplinaire consultatie opgezet waardoor de kinderen achter 
elkaar bij 7 verschillende specialisten komen (cardio, oog, ONK, neuro-psy, psychomotorisch, kinesie en 
logopedie). Meer dan 400 kinderen passeren in de gangen van St Luc, week na week, zelfs uit het 
buitenland. Voor een afspraak moet je zes maanden wachten en als je die mist is dat een groot 
probleem. Het is niet gemakkelijk, in de loop van deze onderzoeken, om ouders en kinderen gerust te 
stellen maar door onze aanwezigheid voelen niet alleen de kinderen zich comfortabeler maar wordt ook 
de stress bij de ouders wat gedempt.


MA : Hoe is deze activiteit begonnen en hoe past ze in de globale aanpak van de club?


TK : Het is 17 jaar geleden dat onze club startte. Anita, lid van de « Chaîne de l’Espoir » heeft ons toen 
gesproken van wat toen nog maar een embryo was van de allereerste multidisciplinaire consultaties. Wij 
zijn er meteen op gesprongen en hebben in 2008 de prijs van het Nationaal Werk gekregen. Het feit dat 
je  in nauw contact komt met jonge patiënten en hun ouders is voor elk lid van onze club een bron van 
echte en grote voldoening. Het brengt de leden ook dichter bij elkaar. Maar laat me erop aandringen: ik 
ben niet alleen. Het gaat hier om een echt teamwerk en ik breng hulde aan mijn kameraden, vrienden  
en vriendinnen.


MA  : Dank je, beste Thérèse, voor deze prachtige illustratie van de hulp die wij concreet kunnen 
aanbrengen aan diegenen in ons land die minder geluk hebben.




 Avond in aanwezigheid van onze 
Internationale Voorzitster – update

Xmas @ Homes - Districtclubs in actie

LC Mont-Saint-Guibert 

La traditionnelle visite à la Résidence du Nil par 
le Lions Club Mont st Guibert accompagné de la 
jeune génération.

LC Bruxelles Val Duchesse 

Christmas at home réussi au Home Notre Dame de 
Woluwé St Pierre : concert de chants de Noël, goûter 
avec gâteau et Cava, remise de paquets cadeaux 
avec le fameux calendrier Lions. Que du bonheur !



LC Rixensart Family 

Le Lions Club de Rixensart Family a participé à 
la visite des Homes organisée par le District C 
au home Bethanie

LC Brussels Heraldic 

The Lions Club of Brussels Heraldic continues its 
annual Xmas at Homes visit to the Arcadia 
Residence in Molenbeek. Janine is one of the 
residents looking forward to receiving the new 
Lions calendar and to have the good wishes of 
Lions International for the New Year.

Heraldic Lions take the time to bring a few hours 
of good will – a wonderful yearly tradition of 
showing that they care by spending a little time 
with those who often live in solitude.

Janine looks forward to the Lions Xmas at 
Homes Calendar every year.

LC Etterbeek-Mérode 

Lions club Etterbeek – Mérode en visite avec 
leurs calendriers Lions et quelques gâteries

LC Louvain-la-Neuve 

Comme depuis une dizaine d’années, le Lions Club de 
Louvain-la-Neuve a participé à la visite des Homes 
organisée par le District C. Le samedi 5 janvier, pendant 
deux heures, trois équipes de membres + deux épouses 
+ deux jeunes, soit au total 11 personnes, ont visité trois 
résidences d’Ottignies pour distribuer leurs Vœux 
accompagnés des calendriers du Lions, d’un sachet de 
pralines (mis en sachet par les membres avec une 
étiquette représentant le fanion du Club) et innovation 
cette année, de carnets de post-it achetés lors de 
l’opération CAP48. 

Cela fait 240 résidents comblés. Une bonne mise en 
pratique des vertus de service, convivialité, ouverture et 
attention aux autres. Un grand MERCI à Tous,

Photo : Les deux jeunes avec une personne âgée de 94 
ans dont par hasard, le fils est membre du Lions de 
Nivelles.



 CLUBS NEWS               

LC Court-Saint-Etienne GN - Sensibilisation au diabète 
Témoignage

LC Halle Arenberg bezorgt 
kansarme familie kerstpakket 

De dames van de Lions Halle-Arenberg kochten met 
de opbrengst van een barbecue, een kaasavond en 
een brunch hulpgoederen aan en stelden hiermee 
165 kerstpakketten samen voor kansarme gezinnen 
uit Halle en enkele uit Edingen. Ze investeerden 
4.500 euro in deze actie. 

“We stoppen er onder meer gebakken kip in, 
aardappelen, vers fruit, koekjes en nog meer lekkers 
in zodat ook die gezinnen die het niet breed hebben 
een extraatje op tafel kunnen zetten tijdens de 
eindejaarfeesten.”, aldus de Lions. 

Ze werken samen met het Centrum voor 
Menswelzijn die de pakketten aan de juiste 
gezinnen bezorgt.

https://m.nieuwsblad.be/

LC Brussels Heraldic – Lion Leila 
Lion Leila is an MBA graduate with a Heraldic project to 
install new beehives for the Amazigh tribe in the Atlas 
mountains in Morocco. This will help villagers create their 
own honey industry to provide employment and be self-
sustaining. Heraldic donated € 2,785 for the installation of 
200 new beehives.

Resources of thyme and rosemary in the Moroccan region 
of Er Rich, together with the environment and the ancestral 
know how of the inhabitants gave birth to this Lions 
beekeeping project in the village of Ihandare. Because 
thyme honey is known for its virtues, sales revenue has the 
potential to help the community decrease its poverty and 
improve the overall quality of life in this rural community.

Early in 2017, Lions Club Brussels Heraldic gave its for 
support and, thanks to this generosity, the village has been 
able to buy its first beehives, begin manufacturing and 
harvesting the first litres of honey. Leila hopes in 2019 to 
contact different sales partners and collect the first income 
for the village.

https://m.nieuwsblad.be/cnt/blide_04072283?fbclid=IwAR0elm-n083vuyI2Ysz47q-pZ4lv5KgUiOpyRbudFeKSM59tHsFrOsxxyxg
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