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WE SERVE



 
In october vraag ik uw aandacht voor de: Voedselbanken en Rode 
Neuzen 

Het doel van de Voedselbanken is om voedselhulp te verschaffen 
aan behoeftigen. Hiervoor ontvangen ze, kosteloos, een belangrijke 
hoeveelheid levensmiddelen van het Fonds voor Europese hulp aan 
de meest behoeftigen (FEAD), maar ook producten geschonken 
door de voedingsindustrie, door grote bedrijven uit de 
distributiesector, door groenten-en fruitveilingen en ook via het 
organiseren van verschillende voedselinzamelingen bij het grote 
publiek. 

In 2018 werd 15.351 ton voedsel opgehaald. De waren worden 
vervolgens gecontroleerd op kwaliteit, gelabeld en opgeslagen door 
vrijwilligers bij elke lokale Voedselbank. 
In de mate van het mogelijke bieden de Voedselbanken een 
gevarieerde en evenwichtige samenstelling van het voedselaanbod. 
De Voedselbanken beschikken over loodsen, koelkamers en -
wagens en het nodige materiaal voor overslag en afhandeling. 

De levensmiddelen worden verdeeld onder erkende 
liefdadigheidsinstellingen die paketten samenstellen volgens de 
specifieke behoeften van elke familie. Instellingen die maaltijden 
aanbieden in een sociaal restaurant kunnen eveneens beroep doen 
op de Voedselbanken.  
Tegenwoordig loopt 15,9% van de Belgische bevolking risico op 
armoede , ttz. 1 persoon op 7 (in Brussel 32,5% of 1 persoon op 3) 

Van 14 tot 20 november zullen we ons, zoals elk jaar,  inzetten door 
deel te nemen aan de inzameling door Delhaize. Zie de 
aankondiging in deze editie. 

 (bron : site van de Voedselbanken https://www.foodbanks.be/nl 

 

Rode Neuzen Dag staat sinds 2015 op de Vlaamse kalender. 
En dat zal ook in 2019 zo zijn. Want voor de vierde keer 
organiseren VTM, Qmusic en Belfius Rode Neuzen Dag. 
Start op 1 september met slotfeest op 29 november. 

We zamelen dan geld in voor projecten die jongeren mentaal 
sterker maken, vooral op scholen. De voorbije jaren legden 
we de nadruk op mentaal welbevinden. 

Dat Rode Neuzen Fonds wordt beheerd door de Koning 
Boudewijnstichting(KBS), een onafhankelijke instelling van 
openbaar nut. Zij zorgen ervoor dat het geld opnieuw 
terechtkomt bij scholen en organisaties, die het zullen 
investeren in mentaal welzijn van jongeren. 

De Lions Clubs van ons District nemen deel met de verkoop 
van Smurfen met rode neuzen. Prijs 5 euro. Deze Smurfjes 
verkopen is heel gemakkelijk. En waarom niet als 
kerstcadeautje  bij de bedeling van de Lionskalenders in de 
rusthuizen ? 

We zijn allen solidair met deze mooie actie.Voor uw 
bestelling :  michel@guercon.com 

Bron : site van de Rode Neuzen    https://www.rodeneuzendag.be 
  
     

    Ghislaine Estiévenart  
    LC Bruxelles Aurore  
    Gouverneur  

Edito 

Nieuws over de organisatie van ons district 

Vorige maand meldden we u de voorstelling aan 
Oak Brook van de kandidatuur voor de functie 
van Gouverneur en in geval deze aanvaard werd, 
van de kandidaturen voor de functies van 1ste en 
2de Vice-Gouverneur die bij weeromstuit vacant 
zouden zijn. Het betreft Ghislaine Estiévenart (L.C 
Bruxe l les Aurore ) voor de funct ie van 
Districtsgouverneur, Marc Allaer (L.C. Argenteuil) 
als 1ste Vice-Gouverneur en John Stoefs (L.C. 
Bruxelles Centenaire) als 2de Vice-Gouverneur. 

Oak Brook heeft alle  mandaten bekrachtigd, 
de kandidaten treden vanaf nu in functie.

https://www.foodbanks.be/nl
https://www.kbs-frb.be/nl%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.kbs-frb.be/nl%22%20%5Ct%20%22_blank
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 Oproep aan Lions Vrijwilligers  
Inzameling voor de Voedselbanken 

Sluit u aan bij het vrijwilligersteam van de LIONS 
CLUB en neem deel met uw clubleden aan de 
collecte voor de Voedselbanken georganiseerd door 
DELHAIZE ten voordele van minderbedeelden die 
hulp krijgen van de liefdadigheidsinstellingen in uw 
buurt. 

Waar? 
In alle Delhaize winkels van donderdag 14 tot 
woensdag 20 november 2019. 

Hoelang ? 
2 uren van uw vrije tijd volstaan om waardebonnen aan 
te bieden aan klanten aan de ingang van de supermarkt 
in de buurt van uw club (of andere). 

Hoe deelnemen ? 
Informeer de verantwoordelijke van uw club over uw 
deelname. Hij zal u inlassen in zijn uurrooster. 
Deze zal vervolgens ingetoetst worden op de website 
www.collectes.foodbank-liege.be. 

Spreek ook uw familie en vrienden hierover aan. Samen 
met u kunnen ze eveneens deelnemen aan deze mooie 
actie. 

Coördinatie Brussel/Waals Brabant :  
Jeanne Lefrancq (jeannelefrancq@gmail.com)  

  
Coördinatie Vlaams Brabant:  

Jean Noblesse (jean.noblesse@foodbanks.be) 

Dank voor uw hulp aan de minderbedeelden. 

 

Belgische Federatie van Voedselbanken vzw,  
Rue de Glasgow 18-1070 Bruxelles 

                                                                             
info@foodbanks.be    www.foodbanks.be   

                                                                  
www.facebook.com/banquesaliment.voedselbankenBE  

  

District News  Voedselbanken 
   Ook de Lions Clubs gaan  
de strijd aan tegen honger !

http://www.collectes.foodbank-liege.be
mailto:info@foodbanks.be
http://www.foodbanks.be




U weet het: ons devies is "We Serve”, en Lions “maken 
deel uit van een globaal service netwerk dat onze lokale 
gemeenschappen hulp biedt waar nodig”. Dat zegt de 
website van Lions International.  

Maar Lions Club Brussel Hoofdstad (LCBH) voegt er 
een meer tastbare en hapklare versie aan toe: “We serve 
. . . granola”. 

Granola? In de supermarkt zijn er tientallen merken 
muesli, cruesli of granola, maar een vers geroosterde 
artisanale granola, speciaal bereid door actieve Lions, 
dat is nieuw!  

Het is een gezond mengsel van granen, zaden, noten, 
pitten en gedroogd fruit waarvan je kunt genieten met 
yoghurt of melk. 

LCBH steunt een aantal sociale werken, vooral in 
Brussel. Om voor deze nobele projecten geld in te 
zamelen biedt LCBH nu haar eigen exclusieve potjes 
granola aan, een delicatesse in handige, hersluitbare en 
herbruikbare potjes. In een beperkte oplage van 500 is 
elk potje genummerd en je vindt er een – aangepast -- 
element van onze erecode:  

“Ik toon me behoedzaam met kritiek  
en gul met . . . granola”.  

Voilà. Meteen bij het gezonde ontbijt wordt u eraan 
herinnerd.  

Ga naar www.lcbh.be en bestel voor 10 euro je unieke 
exemplaar bij Lions Club Brussel Hoofdstad. 

Clubs News  LC  Brussel Hoofdstad 
Extra devies bij Lions Club Brussel Hoofdstad: We serve . . . granola. 

http://www.lcbh.be


  

Beste Lion, 
  
De nieuwe website van Lions Clubs Belgium MD112 staat 
nu online : https:// www.lionsbelgium.be. 
  
Alle informatie werd in een nieuw gestructureerd jasje 
gestopt. 
  
Enkele features zijn : 

• Inschrijvingen (met betaling) online voortaan 
mogelijk (conventies en evenementen) 

• Nu ook geschikt voor smartphone en tablet 
• FAQ’s zullen progressief aangevuld worden om snel 

antwoord op alle vragen te vinden 
• Oplaadbare Formulieren 
• Online consulteerbare rapporten 
• Agenda met de data van vergaderingen en 

evenementen 
• Met link naar Directory Online en MyLion 
• Volledige contactinfo (GDPR compliant) 
• Aan de referentiëring (zoekmachineoptimalisatie of 

SEO) wordt nog gewerkt om de site snel en 
gemakkelijk terug te vinden 

• … 
We zouden jullie dan ook willen vragen om de nieuwe site 
aan te kondigen via jullie netwerk aan alle Lions-leden. We 
ontvingen graag een kopie van deze mail/aankondiging. 
Gelieve de clubs te vragen om de naam van de site te 
vermelden of te vervangen in handtekeningen, documenten, 
flyers, social media, enz… 

We zouden het eveneens op prijs stellen ons reportages, 
foto’s, videos, data van toekomstige evenementen, flyers, 
enz. te bezorgen om onze site levend en attractief te houden. 
Er is hard aan gewerkt en het resultaat mag er zijn. Zelf zijn 
we enthousiast, maar mochten jullie op- of aanmerkingen 
hebben laat het even weten met een mailtje 
(secretariaat@lions.be). 
  
Alvast bedankt, 

Meilleures salutations, Met vriendelijke groeten,  
Kind regards, 

  
Elly Rouseré 
Secretary 

  
Lions Clubs International - MD 112 Belgium 

Av. Houba-de Strooperlaan, 90  
  

Tel : +32(0)2 478 17 31 - Fax: +32(0)2 478 14 72 
secretariat@lions.be   www.lionsbelgium.be 

MD News  Nieuwe Site 
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