



Ter gelegenheid van het bezoek van onze Internatio-
nale Presidente aan België viel de Gouverneursraad 
de eer te beurt uitgenodigd te worden voor een lunch 
met Vice-Eerste Minister Alexander De Croo. 


Deze meeting, minder dan een maand vóór de Inter-
nationale Vrouwendag (8 maart), kwam niet uit de 
lucht vallen. Want inderdaad, de minister is een 
fervent aanhanger van de gelijkheid tussen man en 
vrouw, een ambitie die hij deelt met Gudrun Yngva-
dottir, die met het programma ‘New Voices’ de rol van 
de vrouwen binnen het Lionisme wil doen groeien.


In zijn boek ‘DE EEUW VAN DE VROUW’ stelt de Mi-
nister dat een lange en duurzame economische groei 
enkel mogelijk is wanneer beroep gedaan wordt op 
alle beschikbaar talent: dat van de mannen én van de 
vrouwen. ‘De verspilling van talent en van welvaart 
kunnen we ons niet langer veroorloven’. 


Dat is ook toepasselijk op onze service club. 


Als het over ‘leadership’ gaat zijn er talrijke studies 
die aantonen dat er een sterke correlatie is tussen de 
aanwezigheid van vrouwen aan de top van een on-
derneming en hoe deze presteert. 


Waarom zou dat anders zijn in onze vereniging? Om 
geleidelijk dit dubbele objectief te bereiken nodigt het 
programma ‘New Voices’ elk district uit om de vrou-
welijke Lions met positieve verhalen naar voren te 
brengen, ook al is het nu eenmaal zo dat het gewoon-
lijk de mannen zijn die bepalen wat voor de geschie-
denis wordt bewaard. 80% van de biografieën in 
Wikipedia gaan over mannen. 


Om dit project te beginnen publiceren we sinds 3 
maanden in elke District News interviews met mar-
kante vrouwen die zich inzetten in onze clubs en die 
uitblinken in termen van service, rekrutering, marke-
ting en leiderschap.


Tijdens de Conventie van het District zullen ook an-
dere (jonge) vrouwelijke Lions de kans krijgen om hun 
sociaal werk voor te stellen. Ons district mag trots zijn 
op wat zij bijdragen.


Dus, voor hen die nog zouden aarzelen en ondanks 
de vooringenomenheid van een aantal zogenaamde 
traditionele clubs, en ofschoon ons district beter 
scoort wat vrouwelijke leden betreft dan de rest van 
het land (22% tegen 14%), sta  open voor de aanwe-
zigheid van vrouwen: moedig de stichting aan van 
nieuwe clubs, voor vrouwen of gemengd, accepteer 
het principe van de toegevoegde waarde van vrou-
wen als nieuwe leden in onze bestaande clubs. 


Dat is wat we nodig hebben om als Lions weer te 
groeien.


Uw gouverneur 
Eric BENOIT


Maart 2019

EDITO An Important Day in March 



Paula RAIGLOT, derde van de vier  
“New Voices” van District C 
Interview van 25 januari 2019, door 
Marc ALLAER, voorzitter zone C51

Marc Allaer : Dag Paula. Bedankt dat je me hier op je  
prachtige, geheel aan kunst gewijde, locatie op de 
Zavel ontvangt. Kun je je even voorstellen aan de le-
zers van de District News ?


Paula Raiglot : In ben LION sedert 2006. Ik richtte LC 
Brussel Amigo op in 2009 en bleef altijd lid van het 
comité, vice-voorzitster, protocol, secretaris en vier 
maal voorzitster. Het is een plicht zich blijvend in te 
zetten voor zijn club.


MA : Onze gouverneur zou graag 4 Lionsdames in de 
bloemetjes zetten, elk op hun gebied als voorbeeld 
van betrokkenheid. Jij werd gekozen om de aanwer-
ving te illustreren. Wat kun je ons hierover vertellen ? 
Onder welke omstandigheden werd de nieuwe club 
gesticht ?


PR : Daniel Smets, toen gouverneur van District C, 
getroffen door de terugval van het ledenaantal, stelde 
me voor een club op te richten. Ik stelde drie criteria 
voorop : tweetalig FR-NL, gemengd M/V als antwoord 
op de realiteit én aandacht voor de jeugd. Reeds 20 
jaar actief in een Ladies Circle waar dames maar tot 
45 jaar mogen blijven (mannen tot 40 jaar) werd ik 
nooit geconfronteerd met het probleem van vernieu-
wing, dit gebeurde automatisch bij het verplichte ver-
trek van de « anciens »


MA : En kende de club een sterke start ?


PR We begonnen met 5 leden, ik, mijn zoon en drie 
andere kennissen. We beslisten het anders aan te 
pakken : beperking van de kosten, we gaan niet elke 
keer op restaurant, we zoeken een gezonde mix, vrij-
gezellen, koppels, jongeren… 


Heel snel telden we 10 leden. We vergaderen ‘s mid-
dags, van 12u30 tot 14u, met een lunch aan 17€. Zo 
vinden we ook mensen in de omgeving van de verga-
derlocatie  (« Le cercle des voyageurs »).


MA : En de sociale doelen ?


PR  : Onze toekomst ligt bij de jeugd, de kinderen. 
Onze vier sociale doelen zijn gericht op dit thema. We 
helpen IRAHM, met sponsoring van vakanties van de 
kinderen, de VZW Minor Ndako, die hulp biedt aan 
vluchtelingenkinderen, « La lune pour rêver » opvang-
tehuis voor jonge volwassenen met lichte mentale 
beperking en ONA die we een printer schonken die 
een standdaardtekst omzet in braille.


MA : En de aanwerving ?


PR : We organiseren veel publiekstrekkers. Een origi-
neel event elke 5de vrijdag van de maand ( dîner cho-
colat, eten op het dak van Tour en Taxi of in een ap-
partement van de Sint Hubertusgalerij) naast lezingen 
of debatten van 13u20 tot 14u met spreker. 


Wat voor mij belangrijk is  : aanwerving is een per-
soonlijke kwestie, van mens tot mens, per geval. Het 
proces moet natuurlijk verlopen.  


De jeugd ziet het Lionisme als een vorm van netwer-
ken dat hun interactie met de sociale doelen vooruit 
helpt. Kunnen we de logo’s en de communicatievor-
men niet actualiseren ? Het concept «  ladie’s night » 
in « partner’s night » veranderen ? 


Volgens mij is het beste recruteringssysteem het 
stichten van nieuwe clubs. Iedereen moet zich geluk-
kig kunnen voelen bij zijn club met respect voor de 
levenswijze van allen. In mijn club zorgen de, profes-
sioneel zeer actieve, jonge leden voor een hoog tur-
nover gehalte. We zijn dus verplicht constant aan re-
cruteren te denken,… en maar goed ook ! 


MA : Hartelijke bedankt Paula voor het delen van uw 
visie op aanwerving en op het aanbrengen en behoud 
van jonge leden via nieuwe LIONS clubs.


van District C (3/4)
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District News Onze Internationale Voorzitster bezoekt België

VOORZITSTER GUDRUN YNGVADOTTIR OPGETOGEN OVER HAAR VERBLIJF IN BELGIE 

Onze sympathieke Internationale Voorzitster bracht twee jaar na mekaar 
een bezoek aan België en wijdde deze keer een groot deel van haar ver-
blijf aan ons klein district.


Pas aangekomen uit het Groot Hertogdom Luxemburg, op 13 februari ll, 
na een tussenstop in het Luikse, reed ze naar Nijvel om onze lokale 
Lions te begroeten. Het was de gelegenheid om de nieuwe keuken en 
koelkamer van het sociaal restaurant « Le Petit Chemin » in te huldigen, 
beiden gesponsord door de plaatselijke Lionsclub en LCIF en tevens de 
gedenkplaat «  Vredesposters  » voor Special Partners te overhandigen 
aan de burgemeester. 


De geslaagde ceremonie onder regie van Jean-Pierre Clairboix kreeg 
veel weerklank in de pers.


Dan ging het richting Ukkel. Daar zorgden onze vrienden van L.C. 
Bruxelles-Centenaire voor een warm onthaal en stelden de follow up 
voor van het Memorandum of Understanding dat vorig jaar onderte-
kend werd samen met Dynamo International in verband met straatkin-
deren over heel de wereld.Dit was de kans om de zetel van deze vere-
niging te ontdekken en een interessant gesprek te voeren over preven-
tie (met name de strijd tegen armoede) en veldwerk (met straatwerkers 
in vele landen).


De dag nadien, 14 februari, werd eerst een so-
ciaal project bezocht in de buurt van Diest ge-
volgd door een werklunch in het prestigieuse ka-
binet van de Minister van Financiën, in de Wets-
traat, waar Alexander De Croo uitvoerig zijn be-
wondering uitdrukte voor het IJslands  sociaal 
model voor gelijkheid tussen mannen en vrou-
wen, hier vertegenwoordigd door onze Interna-
tionale Voorzitster. De belofte met mekaar in 
contact te blijven volgde op een uiterst rijke ge-
dachtenuitwisseling.


 

Hartje Brussel, « Aux Armes de Bruxelles » werd de avond afgesloten met een typisch Brussels galadiner in ge-
zelschap van een zeventigtal Lions en partners. 


Na een goede nachtrust reisde onze Voorzitster verder naar het Gentse. De dag werd echter opnieuw afgesloten 
in Brussel met een Academische Zitting waarop ze 4 leden van ons District loofde en beloonde  ; met name 
Council Chairman Guido Vyncke, Past District Gouverneur Beno Israël, Gouverneur Eric Benoit en de verant-
woordelijke voor het programma « New Voices » van het District (voorgesteld aan de 100 aanwezige Lions, in 
gezelschap van Thérèse Kaisin en Paula Raiglot) de 2de Vice-Gouverneur Ghislaine Estievenart.


Na de zitting kreeg elke Lion de kans nader kennis te maken met voor-
zitster Gudrun en enkele foto’s te nemen.


Zuid Korea werd de volgende bestemming op haar wereldreis, ze vertrok 
met de beste herinneringen aan haar verblijf in België.


DE REDACTIE







Opnieuw een mooi artikel in 
Goeiedag magazine! nr. 389 
ASSE-MERCHTEM-OPWIJK – 

24.450 exemplaren!


https://www.tvcom.be/video/sociye-tye-/l-invite-frede-
ric-cornard-lions-club-de-court-saint-etien-
ne_23551_300.html?fbclid=IwAR0wEAEXNkuQaz-
B4wxJYBVXgUjOGmNMUhKH0ReRE2-yB71H1b-
q5it36-XV8

District News Persoverzicht 

LC Asse  

LC Nivelles  

LC Court-St-Etienne 
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District News Opleiding - Nieuwe Lions 



Vreemd! De Lions, zeggen ze, zijn onverbeterlijk 
conservatief, klampen zich vast aan wat ze ken-
nen en staan weigerachtig tegenover elke ver-
andering? 


De angst voor de verandering, de vrees voor het 
onbekende dat men niet meer in de hand heeft, 
en vooral de bezorgdheid er niet meer bij te ho-
ren, dat is waarom sommigen bij het oude blij-
ven . . . . om te blijven stilstaan.


Er zijn zeker tradities die van generatie op gene-
ratie worden overgedragen. Dat is de identiteit 
zelf van onze vereniging, het collectief geheugen 
van onze clubs. Moeten we dan, om ‘modern’ te 
zijn, de oude tradities laten vallen?


Als ‘conservatief’ betekent  : nooit de reden van 
ons engagement vergeten en onze waarden ver-
dedigen (tolerantie, welwillendheid en respect) 
ja, dan zijn we conservatief. Want het is niet ver-
keerd om de fundamenten van onze vereniging 
te willen behouden!


Maar moeten we dan nieuwe ideeën weigeren? 
Heeft één generatie dan de waarheid in pacht? 
Een beetje bescheidenheid is hier op zijn plaats, 
we moeten minstens durven debatteren over de 
ideeën van anderen. Traditie gaat perfect samen 
met evolutie. De wereld verandert, de samenle-
ving evolueert, het Lionisme ook!


Kijk trouwens maar hoe onze vereniging zich 
moderniseert. Een vrouw is Internationaal Pre-
sident! Ondenkbaar was dat, een paar jaar gele-
den nog, toen sommige Lions de deur achter 

zich dicht trokken als voorgesteld werd om 
vrouwen in de clubs te verwelkomen..


En kijk eens hoe open we nu communiceren, 
wat gisteren nog heel discreet gebeurde. Het 
klopt dat het niet steeds bevalt, die communica-
tiecampagnes over ons. Die zijn niet altijd goed 
voor ons ego. Maar je kunt er wel mee bekend 
maken dat in onze harde, vaak egoïstische 
maatschappij mannen en vrouwen zijn die zich 
in alle landen inzetten voor anderen en werken 
aan een betere wereld.


Wij weten hoe wij de moderne hulpmiddelen 
moeten gebruiken om ons doel te bereiken. We 
weten hoe we ons anders kunnen organiseren 
om van actieve Lions leden te maken die zich 
goed voelen in hun club. Maar ‘evolutie’ be-
tekent niet dat we telkens bij een nieuwe gene-
ratie opnieuw moeten beginnen. 


We moeten ons niet vergissen: met de tijd mee-
gaan betekent niet alles veranderen. Stel je dus 
telkens de vraag: als je iets laat vallen, wat heb 
je dan gewonnen? Oordeel zelf!


Tekst van Sophie PUJOL BAINIER (Lions Club 
Thann Cernay - MD France - District 103 Est)

aangepast door Michel Craps, vertaald door 

Dick Dolmans.

Opiniestuk: Hoorde ik u zeggen ‘conservatief’? District News 

Hoorde ik u zeggen ‘conservatief’? 



District News LC Wavre – Acties

Net als alle Lions Clubs steunt LC Wavre zijn 
goede doelen financieel met de opbrengst van 
haar acties. De leden aarzelen ook niet de han-
den uit de mouwen te steken.


Al jaren vieren onze Lions Lichtmis met een 
Pannekoekenbak samen met de bewoners van 
een afdeling van «  Horizons Neufs  ». Horizons 
Neufs vangt een vijftigtal volwassenen met men-
tale beperking op in verschillende centra, waa-
ronder een dagverblijf.


Dit jaar werden de bewoners verrast met het be-
zoek van twee pony’s die enthousiast verwend 
en geknuffeld werden.  Dank zij Ticosak, een 
pony club uit Marbais zorgden ze al voor veel 
vreugde bij de ouderen van « Les Sitelles  » tij-
dens de actie « Chrismas at Homes » .


Onze Gouverneur, Eric Benoit, vereerde ons met 
zijn aanwezigheid en drukte zijn bewondering uit 
voor deze animatie en onze inzet.

 

Onvermoeibare « Wavriens » !


Een paar dagen later kookten onze leden 150 kg 
mosselen voor de 215 gasten van het jaarlijks 
souper van « L’Ecole des Moineaux II » ; 


school voor bijzonder onderwijs type 3 (gedrag-
sstoornissen) eveneens een werk dat onze bij-
zondere steun geniet.


Pionier op gebied van integratie onthaalt deze 
Waverse school een vijftigtal leerlingen verdeeld 
over zes lagere klassen. Onze Club is eigenaar 
van de gebouwen en direct betrokken bij het 
medebeheer van de school.




District News Muziekwedstrijd 

Europese Lions Muziekwedstrijd  
voor klassieke gitaar 2019  

Nationale Finale MD 112 België 
Om jonge talentvolle artiesten aan te moedigen 
organiseert Lions Clubs Europa ieder jaar een 
muziekwedstrijd, de Lions European Musical 
Contest. Het instrument en het programma wor-
den gekozen door het gastland van het Euro-
pees Forum. In 2019 is dit Estland en het geko-
zen instrument is de klassieke gitaar.


Onze Belgische Lions Clubs nemen jaarlijks deel 
en daarvoor organiseert het MD 112 een natio-
nale muziekwedstrijd voor jonge getalenteerde 
muzikanten. De eerste selectieronde gaat door 
op zaterdag 13 april in het auditorium van Pia-
no’s Maene te Brussel. De finale van deze wed-
strijd wordt afwisselend georganiseerd in de ver-
schillende districten. Dit jaar is district C aan de 
beurt en wordt de finale georganiseerd door 
Lions Club Brussel Hoofdstad.


De drie geselecteerde laureaten zullen strijden 
om de podiumplaatsen. Wie wint en België zal 
vertegenwoordigen op het Europees Forum in 
Tallinn in Oktober kunt u zien en horen wanneer 
deze finalisten optreden op 12 mei in G.C. de 
Zandloper te Wemmel. Daar zorgt Lions Club 
Brussel Hoofdstad bovendien voor een prachtig 
pianorecital door Liebrecht Vanbeckevoort, lau-
reaat en publiekslieveling van de Elizabethwed-
strijd 2007. 


Tenslotte wacht u nog een verassingsoptreden 
door de leerlingen en leerkrachten gitaar van de 
Academie Wemmel. 


Na de proclamatie van de laureaten van de gi-
taarwedstrijd nodigt Lions Club Brussel Hoofd-
stad de aanwezigen graag uit op de slotreceptie.


Praktisch: 

Aanvang finale om 17u stipt, aansluitend piano-
recital & verassingsoptreden gevolgd door de 
proclamatie en receptie.


Kaarten voor de finale worden aangeboden aan 
2 5 e u r o s e n z i j n t e r e s e r v e r e n v i a 
temmermans@gmail.com of penningmees-
ter.lcbh@gmail.com mits betaling op rekening 
nummer BE88 7340 1894 7341 met vermelding 
van “muziekwedstrijd” en uw naam.


Wenst u of uw club dit event te sponsoren? Dit 
kan nog tot 15 april. Neem gerust contact via 
penningmeester.lcbh@gmail.com en we bezor-
gen u graag vrijblijvend onze verschillende 
sponsorformules.U kan deze informatie ook te-
rugvinden op onze website www.lcbh.be 


Wij kijken er alvast naar uit u te mogen verwel-
komen op 12 mei in Wemmel.


Voor Lions Club Brussel Hoofdstad

Sebastiaan Temmermans
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