
Het was in 1896, meer bepaald van 6 tot 15 april, dat 
de eerste Olympische Spelen van de moderne tijd in 
Athene werden ingericht. Olympische Spelen en Lions 
Clubs, wat heeft dat met elkaar te maken, zult u   
zeggen. In feite, méér dan je denkt.


Allereerst, het ideaal van vrede ligt aan de basis van 
het concept van Baron Pierre de Coubertin, vandaar 
de uitdrukking ‘olympisch bestand’. Welnu, dat     
vinden we ook terug in het mission statement van 
onze vereniging: ‘Een geest van verstandhouding  
tussen alle volkeren scheppen’. En dan is er het on-
baatzuchtige karakter van de deelnemers : vandaag is 
het veranderd, maar vergeet niet dat beroepssporters 
lange tijd niet waren toegelaten op de Olympische 
Spelen. In dezelfde geest is er in de Lions Clubs het 
vrijwilligerswerk dat impliceert dat we ‘onbaatzuchtig 
dienstvaardig handelen’  (deontologische code). En je 
zou kunnen zeggen dat de gelijkenis gaat tot en met 
de leeuw in ons logo, de koning van de dieren en 
symbool van kracht en moed, precies wat verwacht 
wordt van de olympische deelnemers. 


Maar er is nóg iets dat we gemeen hebben met de 
Spelen: de rol van motor voor de sociale integratie 
van personen met een handicap. Bij ons gaat dat 
vaak via lokale sociale werken, gesteund door onze 
clubs, maar het gebeurt ook op wereldvlak in het  
programma ‘Special Olympics’ (sport als universele 
taal), dat werd opgericht in Chicago in 1968 en         

erkend is door het Internationaal Olympisch Comité. 
Elk jaar zijn er talrijke Belgische Lions die de deelne-
mers begeleiden tijdens de spelen die in ons land 
worden gehouden, vooral om medisch onderzoek en 
geneeskundige zorg aan te bieden. Dat is echt een 
unieke levenservaring: doe eens mee om die te bele-
ven, einde mei in Sint Niklaas.


In een breder perspectief en los van de Olympische 
Spelen kan de sport in het algemeen een bron van 
inspiratie voor ons zijn – en vice versa. Neem nu de 
Fédération Française de Football: die heeft voor haar 
leden 5 kernwaarden geadopteerd: plezier (kom en-
thousiast naar de club), respect (luister naar de 
coach, de arbiter en de le idinggevenden),               
betrokkenheid (zet je in om samen te winnen),        
tolerantie (accepteer het anders-zijn en afwijkende 
opinies) en solidariteit (steun elkaar in partnership). 
Staat dat niet dichtbij het gedrag dat wij verwachten 
in onze vereniging?


Het is dus niet onlogisch, in deze ‘sportieve’ geest, 
dat ik een bijzondere locatie heb gekozen voor mijn 
conventie op 18 mei: het Stadium van Voetbalclub 
Anderlecht, waar u allemaal van harte welkom bent. 
En dan is er ook mijn devies: ‘plus est en vous’, een 
uitnodiging om niet bij de eerste hindernis op te     
geven, om ons niet bij onze individuele en collectieve 
grenzen neer te leggen. Zoals de sportlui, probeer de 
grens te verleggen, individueel en collectief. Een ho-
ger doel nastreven is beter dan steeds hetzelfde 
doen. Binnen het Lionisme hebben wij dat nodig, die 
‘winnaarsmentaliteit’, die zich verzet tegen routine, 
die ons vooruit stuwt, om nieuwe, modernere manie-
ren van dienstbetoon te bedenken: efficiënter, altruïs-
tischer, meer geëngageerd.


Uw gouverneur 
Eric BENOIT
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EDITO An Important Day in April 






Kim TORFS, laatste van de vier « New 
Voices » van District C 
Interview van 15 maart door Marc 
ALLAER, voorzitter zone C51


Marc Allaer : Dag Kim. Kun je je even voorstellen aan 
de lezers van het District News ?


Kim Torfs  : Ik maakte kennis met LC Brussels Graaf 
van Vlaenderen via onze buur, Bart, toenmalig lid. Een 
exlusief mannelijke club, dames ongewenst  ! Toch 
trok deze sympathieke groep me direct aan. Op uit-
nodiging van Bart nam ik met mijn partner zelfs deel 
aan een van hun activiteiten. Kort nadien is mijn part-
ner lid geworden. Zodra de mixiteit aanvaard werd 
ben ik onmiddellijk, met twee andere dames, toege-
treden tot de club.


MA : Wanneer is dat gebeurd ?


KT  : Ik herinner me dat er een eerste contact was in 
2014. Mijn man werd Lion in juni 2015. Ikzelf in januari 
2017 en kreeg dus een mooie eeuwfeestpin. 


MA : Onze gouverneur zou graag 4 Lionsdames in de 
bloemetjes zetten, elk op hun gebied als voorbeeld 
van betrokkenheid. Jij werd gekozen om de        
communicatie te illustreren. Wat kun je ons hierover 
vertellen ?


KT : Wat betreft de marketing en de communicatie in 
het algemeen geloof ik vast in authenticiteit. Ik meen 
dat, meer bepaald bij de Lions, we ons zouden    
m o e t e n c o n c e n t r e r e n o p d e b e s t a a n d e               
communicatiekanalen bij de liefdadigheidsorganisa-
ties die we steunen. Onze campagne ten voordele 

van de neonatale afdeling van UZ Brussel zou nooit 
zoveel aandacht van de media getrokken hebben 
moesten we die zelf verzorgd hebben. Dank zij goede 
contacten met de diensten communicatie en          
fundraising van het UZ zijn de media er massaal    
opgesprongen.


Dat ik zelf bij UZ Brussel werk en persoonlijk de     
collegas van de verschillende diensten ken heeft    
natuurlijk geholpen om onze Lions Club in de spot-
lights te zetten.


MA : Welke functies oefen jij uit bij het UZ ?


KT: Ik ben stafmedewerker van de facilitaire diensten 
en ben sinds mei 2018 verantwoordelijk voor de    
rapportering, de beleidskeuzes en de analyse van de 
processen en de optimalisatie. Toen ik begon bij UZ 
in januari 2017 was ik analist van Human Resources.


MA: Hoe verloopt het met de acties van uw club bij 
UZ?


KT : UZ Brussel beschikt over een neonatale afdeling 
van 3 x 8 bedden, een deel in USIN ( intensieve     
zorgen) en een deel in N* ( minder intensief). Dank zij 
de steun van leveranciers en van de Lions Club 
schafte het hospitaal zich voor alle bedden een    
webcam aan, deze beantwoorden aan alle vereisten 
op gebied van hygiene, veiligheid en privacy. 


De ouders en de familie kunnen dank zij deze      
webcams hun kind zien via een app (ook op      
smartphone). Dat is heel geruststellend. 


De steun bedraagt 25 000 € verdeeld over maximum 
5 jaar. UZ Brussel kreeg van ons reeds 15 000 €.


MA : Kwam deze royale gift in de pers ?


KT  : Dit goede nieuws trok onmiddellijk de aandacht 
van de verschillende media dank zij de jarenlange 
u i t s t e k e n d e c o n t a c t e n m e t o n z e d i e n s t               
communicatie. De informatie werd aan beide zijden 
van de taalgrens verspreid in prime time, via de   
kranten en ook online ( vooral in de gezondheidssec-
tor). De steun van de Lions Club werd vermeld in het 
perscommuniqué maar helaas amper weerhouden in 
de uiteindelijke berichtgeving.


MA  : Hartelijke bedankt Kim om er ons op te wijzen 
dat een goede communicatie van het grootste belang 
is  bij de verwezenlijking van onze sociale doelen. 

van District C (4/4)



 

Klik voor uw registratie op de onderstaande link: 
   

http://www.lions112c.org/nl/conventie/18-05-2019-welkom/ 

Conventie van District 112C - InschrijvingDistrict News



District News Solidair met Mozambique

Beste Lionsvrienden,


De orkaan die onlangs Mozambique, Malawi en Zimbabwe teisterde liet duizenden mensen achter in catastro-
fale omstandigheden .


LCIF heeft beslist tussen te komen om de eerste noden, water en eten, te lenigen. Alles is verzopen, er is geen 
drinkbaar water of voedsel meer.


De lokale Lionsclubs zetten zich in om de hulp van LCIF te verdelen. 


Wat kunnen wij doen om deze ellende te verzachten en onze plaatselijke clubgenoten bij te staan?

Het is tijd om een gift te doen op de rekening van LCIF BE98 3631 0715 1593. 

Mededeling: Mozambique Disaster + naam van de club of uw eigen naam in geval van persoonlijke gift.


Alvast bedankt.


Michel Amand

Coordinator LCIF

District 112C Belgium



 
Opleiding van nieuwe Lionsleden 30.03.2019 

Drie getuigenissen 

De opleiding van 30 maart ll. was gericht op kandidaat Lions en gaf bondige maar heel nuttige informatie.          
De heldere stem van Martine hield de aandacht vast, ze besefte dat de menselijke geest niet alles ineens kan 
opslaan, vooral niet op zaterdagmorgen. 


De geprojecteerde schema’s hielpen met visualiseren en opslaan van de belangrijkste elementen van de werking 
en geschiedenis van het Lionisme.


Een interactieve deelname is primordiaal, dit laat een uitwisseling van vragen en informatie toe tussen « zij die het 
weten » en de kandidaat leden.


De Quiz wekte ook mijn belangstelling, een moment van lach en ontspanning. Ik kreeg zelfs een Quizkit cadeau 
en was heel blij met dit teken van verbondenheid met de Club.


Rose,

Kandidaat  Lion





Graag deel ik als Lionsmeter  mijn commentaar over de opleidingsmatinee voor nieuwe Lions.


Heel goede basisopleiding met de juiste dosis theorie en spelelementen, alles in een gezellige ontspannen sfeer.


Ik had nooit de gelegenheid deel te nemen aan deze opleiding en, na 4 jaar Lionisme leerde ik nog veel              
interessante zaken bij ten bate van mijn petekind, mijn club en mezelf. 


Deze opleiding zou moeten voorgesteld worden aan al diegenen die ze nooit volgden, niet enkel aan de nieuwe 
leden.


Anne-Marie,

Meter




Toen ik lid werd van de Lionsclub was mijn doel liefdadigheid en tevens mensen ontmoeten die er dezelfde ideeën 
over vrijwilligerswerk op nahielden. Mijn wens werd vervuld. Ik besefte de zin van«  Lion zijn  », wat een              
wereldwijde organistatie met meer dan een miljoen leden betekent.

 

In het prachtige Lionshuis realiseerde ik dat de LCI een mooie toekomst heeft maar dat we er moeten over     wa-
ken nieuwe leden aan te werven die de Lionsmentaliteit delen.

 

Spijtig dat een paar nieuwe of kandidaatleden deze zeer geslaagde sessie niet konden bijwonen. We ontdekten in 
amper 2 uur het fundamenteel belang van onze Club. Met dank aan de twee dames.

 

Tenslotte zou ik een tweede sessie voorstellen om iedereen de gelegenheid te geven zich correct te informeren 
over de grondbeginselen van het Lionisme, over onze verplichtingen, over de huidige en toekomstige activiteiten.

 

Yves,

Nieuw lid


District News Opleiding - Nieuwe Lions - Getuigenissen 



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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