
De maand mei is bij uitstek de maand waarin de natuur 
ontluikt: de bomen staan in bloei, het gras begint opnieuw 
te groeien, veel diersoorten beginnen te denken aan 
voortplanting . . . . Het is dus logisch dat de UNO de dag 
van 22 mei heeft uitgeroepen tot de Internationale Dag 
van de biodiversiteit. 

Maar de natuur krijg je niet cadeau. Je hoeft geen ecologist 
te zijn om te erkennen dat de zorg voor het milieu een 
enorme uitdaging is voor deze tijd. Het is dan ook geen 
toeval dat Lions Club International dit thema heeft 
uitgekozen als één van de vijf grote actiedomeinen die op 
wereldniveau moeten worden verdedigd. Want zorgen voor 
het milieu betekent de planeet beschermen maar ook de 
armoede de wereld uit helpen en welvaart creëren voor 
iedereen. 

Eerlijk gezegd, is dat niet de normaalste zaak ? Altruïsme is 
de kern van de zaak voor elke NGO, en in het bijzonder de 
onze. De Franse econoom Jacques Attali  meent dat de 
meest waarschijnlijke vorm van de maatschappij van 
morgen, en ook de meest volgroeide, een altruïstische 
samenleving zal zijn, vooral tegenover de toekomstige 
generaties (Jacques Attali, “Histoire de la modernité”). Dit 
altruïsme vinden we vandaag al “in de microfinanciering, in 
de fair trade, in de maatschappelijk verantwoorde 
beleggingen en in de groeiende bewustwording van de 

sociale en ecologische verantwoordelijkheid van de 
bedrijven”. 

Dus, waar wachten we op? Wat doen wij in onze clubs om 
ons te verzetten tégen de vernieling van ons milieu en vóór 
de solidariteit in onze maatschappij? Geef toe: niet veel. 
Omdat we er (nog) niet van overtuigd zijn dat het dringend 
is? Omdat we niet weten hoe we het moeten aanpakken? 
Als je er even wil bij stilstaan zijn er tal van mogelijkheden. 
Zoals deze: geïnspireerd door de opruimactie van het 
District in het Zoniënbos heeft de club Brussel Graaf van 
Vlaenderen een jaarlijks terugkerende halve dag vastgelegd 
om in het bos van Laarbeek dit goede opruimwerk voort te 
zetten. 

“Op districtsniveau hebben we beslist om 
de CO2 emissies te compenseren” 

Versleten of verouderde dingen worden gerecycleerd, zoals 
de brillen die we verzamelen voor Médico, en dat getuigt 
van een gezonde ‘altruïstische’ instelling. Op districtsniveau 
hebben we beslist om de CO2 emissies, veroorzaakt door de 
m a a l t i j d e n e n d e v e r p l a a t s i n g e n v a n d e 
kabinetsvergaderingen, te compenseren door de financiering 
van een boomplantactie in Madagascar. Maar bomen 
planten, dat kan ook in België, zoals sommige clubs al 
doen. Of hulp bieden aan projecten van duurzame 
ontwikkeling in Afrika, enz.  

Om bewust te worden van deze nobele zaak en er echt iets 
aan te doen is het niet nodig om zo militant te zijn als de 
opmerkelijke Youna Marette, laureaat van District 112C 
voor de Young Ambassadors Award, die door een Zwitserse 
krant de “Belgische Greta” werd genoemd. Kom met haar 
kennis maken  tijdens onze Conventie van 18 mei. 

Uw gouverneur  
Eric BENOIT 
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District News Nieuwe adviesruimte voor de vzw Lhiving 

Op  21  februari  2019  werd  door  Bianca   
Debaets,  Brussels  staatssecretaris,  en  in 
aanwezigheid van onze nationale voorzitter 
Guido  Vyncke  en  onze  gouverneur  Eric 
Benoit,  een  adviesruimte  voor  de  vzw 
Lhiving in Brussel ingehuldigd. 

Reeds  meer  dan  20  jaar  biedt  de  vzw 
Lhiving  psychosociale  hulp  aan  mensen 
die  chronisch/ernstig  ziek  zijn  en  in 
kansarmoede leven. Vzw Lhiving draagt zo 
proactief bij tot het opsporen en verzachten van het 
menselijk leed, zowel materieel als psychisch. Met de 
opening  van  een  laagdrempelige  consultatieruimte 
nabij de Kleine Ring van Brussel (Poolstraat – hoek 
Queteletplein)  wil  vzw  Lhiving  de  patiënten  beter 
bereiken. 

Deze  consultatieruimte  is  een  verwezenlijking  van 
Lions  Club Brussel  Munt  en de  bekroning van een 
jarenlange samenwerking met  de  vzw Lhiving.  Een 
samenwerking die veel verder gaat dan 
louter financiële ondersteuning en een 
zowel  structureel,  financieel  als 
beleidsmatig engagement inhoudt. 

Deze inzet is ook de hoger instanties 
van de Lions niet ontgaan en werd in 
2018 bekroond met de nationale Lions 
prijs voor sociale werken.

Vanaf het begin heeft Lions Club Brussel 
Munt  beslist  om resoluut  te  opteren voor 
een project, waar we werkelijk het verschil 
zouden maken. Toen bij de oprichting van 
onze club in 1997 de vraag kwam om een 
appartement  aan  te  kopen  en  gratis  ter 
beschikking te stellen van de vzw Lhiving, 
kon  niemand  voorspellen  welk  verassend 
parcours we samen met dit project zouden 
afleggen!

Ons  enthousiasme  is  nooit  afgenomen  en  in  de 
voorbije  20  jaar  konden  we  drie  appartementen 
verwerven  en  werd  de  samenwerking  steeds 
intensiever, ook door onze aanwezigheid in de Raad 
van Bestuur van de vzw. 

Tijdens haar speech op de inhuldiging onderstreepte 
Bianca Debaets het belang van de ondersteuning van 
sociale initiatieven door service clubs, vooral in een 
grootstad  die  toch  al  aan  heel  wat  uitdagingen  het 

hoofd  moet  bieden.  Dit  werd 
volmondig  beaamd  door  onze 
nationale voorzitter Guido Vyncke en 
onze  gouverneur  Eric  Benoit,  die  er 
beiden  op  stonden  om  dit  toch  wel 
uitzonderlijk  evenement,  persoonlijk 
bij  te  wonen.  Tevens  spraken  zij  de 
hoop  uit  dat  dergelijke  structurele 
initiatieven navolging zouden krijgen, 
zodat  de  Lions  een  meer  prominente 
plaats  innemen  in  het  sociale 
landschap.



District News Na de Witte Stock, het Witte Oortje

 
In België zijn er één miljoen doven en 
slechthorenden en het gaat steeds vaker ook om 
jongeren. Gehoorverlies betekent verlies aan 
verstaanbaarheid in de communicatie.  

Dat heeft een impact op het sociale, het familiale en 
het professionele leven, en ook op het zelfbeeld. Als 
je niet goed hoort word je bevangen door een soort 
angst om anderen te benaderen en dat leidt 
langzamerhand tot sociaal isolement. 

Geloof maar niet dat gehoorapparaten alles oplossen, 
al zijn ze vaak onmisbaar. Ze kosten veel geld en je 
krijgt er niet het oorspronkelijke niveau van gehoor 
mee terug. 

Maar waarom krijgt dit geen aandacht bij de 
omgeving? Eenvoudig gezegd, omdat het een 
onzichtbare handicap is. 

Vandaar het idee om deze handicap zichtbaar te 
maken door een klein wit oortje onder de vorm van 
een pinnetje te bevestigen op de kleding. Daarmee 
zend je een boodschap naar je omgeving:  

“Ik ben slechthorend, dank u om wat luider te 
spreken, me aan te kijken en duidelijk te articuleren 

zonder uw mond te verbergen”. 

Het warme contact dat Eric Benoit, Gouverneur 
2018-2019 van District 112C, in mei 2017 had met de 
Franse uitvinder van dit kleine witte oortje, Jean 
Pierre Montaufier (zie foto), heeft duidelijk gemaakt 
dat de Gouverneur wil werken aan het verlichten van 
deze handicap. 

De Lions clubs die willen meehelpen aan deze 
auditieve handicaps kunnen de witte oortjes bestellen 
bij de vereniging "Insigne pour s’entendre". U vindt 
de nodige inlichtingen op  

www.loreilleblanche.fr  
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Special Olympics, Sint- Niklaas en Beveren 
29 mei 2019 - 1 juni 2019

https://www.facebook.com/pg/SpecialOlympicsBelgium/events/

Gedetailleerd verslag van onze Conventie
in de DN van juni

https://www.facebook.com/pg/SpecialOlympicsBelgium/events/
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