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Oktober en november: heel wat evenementen in onze 
Lions Clubs. 

Van 3 tot 6 oktober vond in Tallinn het EUROPA 
FORUM plaats. Het was uitstekend georganiseerd door 
de Lions Clubs van Estland en, voor wat de Belgische 
delegatie aangaat, door de Nationale Commissie. Ik wil 
hier dan ook mijn waardering uitspreken voor het 
uitstekende werk dat ze gedaan heeft, niet alleen voor 
het regelen van onze reis en ons verblijf ter plaatse, 
maar ook voor het aanbod aan toeristische extraatjes 
van het kaliber van het beste reisagentschap. 
Inhoudelijk was het forum ook van een hoog niveau, 
met de finale competitie voor de Young Ambassador 
Awards, de muziekwedstrijd en een aantal nuttige 
herinneringssessies over, onder andere, het concept 
Global Action Team en de LCIF. 

En dan was u talrijk actief aanwezig op 5 en 12 oktober 
voor CAP 48. Hiervoor wil ik u bedanken en u 
feliciteren met de mooie opbrengst, beter dan vorig jaar. 
Door deze actie, en met name dankzij de publiciteit op 
alle kanalen van de RTBF, hebben we onze vereniging 
een positief imago kunnen geven, als geëngageerde 
partner ten dienste van de gemeenschap. 

Op 19 oktober heeft onze Council Chairman ons een 
concert aangeboden in Leuven, LIONS FOR MUSIC, 
met de laureaat van de Elizabethwedstrijd 2007 
Liebrecht Vanbeckevoort aan de piano, en met Floris 
Willem viool, Edith Van Dijck fluit, Olsi Leka cello en 
Florian Noack, indrukwekkend in een quatre mains aan 
de piano met Liebrecht. Het was een muziekfestival dat 
enthousiast door het publiek werd onthaald. De avond 
was bedoeld om ons eraan te herinneren dat onze actie 
uiteraard allereerst gericht is op het humanitaire, maar 
dat cultuur ook een belangrijke dimensie blijft. 

Inmiddels is november al aangebroken en ik ben er 
zeker van dat u opnieuw de verwachte resultaten zult 
bereiken in de projecten die u steunt, dankzij uw sterk 
engagement. Misschien helpt het een beetje als ik u 
herinner aan het nut van POSITIEF DENKEN. 
Natuurlijk is niets perfect en leven we niet in een 
sprookjeswereld. Maar positief denken helpt de 
uitdagingen van het leven aan te pakken, in de 
overtuiging, bij onszelf en bij anderen, dat ze te 
overwinnen zijn. We mogen dus best trots zijn op wat 
we realiseren en gelukkig om wat we rondom ons zien 
gebeuren. En als dat niet perfect is, stel dan een 
verbetering voor en voer die uit, op een positieve en 
constructieve manier, met het accent op wat al goed 
was. 

We mogen dus best trots zijn op wat we 
realiseren en gelukkig om wat we rondom 
ons zien gebeuren.  

Om af te sluiten wil ik u eraan herinneren dat we de 
LEIDERS van morgen van onze vereniging moeten 
voorbereiden. In een eerdere uitgave heb ik gesteld dat 
de kracht van de groep het verschil maakt tussen 
individueel vrijwilligerswerk en de Lions Clubs. En 
natuurlijk heeft een groep, om goed te functioneren, een 
organisatie nodig en leden die willen leiding geven om 
alles te coördineren en de actie te dynamiseren. Lions 
Clubs zijn opgedeeld in zones en de zones in districten. 
Op elk niveau moeten de leidinggevenden zorgen voor 
de coördinatie en de motivatie. Daarvoor moeten leden 
worden gerekruteerd die het potentieel hebben om deze 
functies op zich te nemen evenals de opleiding daartoe.  

Ghislaine Estiévenart  
    LC Bruxelles Aurore  

    Gouverneur 

Edito 



Ik communiceer, jij communiceert,  
wij communiceren ! 

De basis van onze communicatie is en blijft dat u zich 
aangesproken moet voelen. 

Om dat werk efficiënt en eenvoudig te houden, met behoud 
van de harmonie en de redactiestijl van ons District, geven 
we u graag enkele regels mee: 

• Het doel van elke communicatie is: bekend maken, geliefd 
maken, doen doén! 

• Wat u wil laten weten moet opvallen door eenvoud, 
soberheid en coherentie. 

• Zoek een pakkende titel die aanspreekt en de lezer 
inspireert om uw artikel echt te lezen. 

• Maak uw teksten bondig, helder en professioneel 
(eenvoud, soberheid en coherentie). Dus géén ellenlange 
verhalen waarin de essentie verloren gaat -- en die niemand 
leest. 

• Om de leesbaarheid en de publicatie in de DN en op de 
District website te vergemakkelijken, lever uw tekst in 
Word, maximaal 500 woorden, lettertype Times New 
Roman, lettergrootte 11 pt. Dus géén PDF, PPT of andere 
formaten waarvoor conversie nodig is. 

• Gebruik alleen foto’s of afbeeldingen van minimaal   1 Mb 
in PNG, JPG, JEPG of TIFF. Dus ook hier: a.u.b. géén PDF, 
PPT of andere formaten die moeten geconverteerd worden. 

 

•  Om de coherentie van de publicatie te waarborgen moet 
elke aangeboden tekst gecentraliseerd worden doorgelezen 
d o o r e e n l i d v a n d e C o m C o m 
communicat ion112c@gmail .com ) vóór vr i jgave 
voorpublicatie. 
 
• Vergeet niet dat ons District tweetalig is! Dat betekent dat 
alle communicatie van het District in twee talen (FR/NL) 
moet verschijnen. Wanneer de teksten uit Oak Brook komen 
of van LCIF wordt de Engelse versie gepubliceerd voor onze 
Nederlandstalige vrienden. Een eenvoudige link naar de 
website heeft meer effect dan een vertaling. 

• Het heeft geen zin om elk jaar bestaande informatie 
opnieuw te herschrijven. Een update is voldoende. 

• Last but not least: de communicatiemedia die u wil inzetten 
(persaankondigingen, andere manieren buiten de media) 
moeten de fundamentele principes respecteren van de Lions 
Clubs Brand Guidelines. Informatie op ht tps: / /
www.lionsclubs.org/en/resources-for-members/brand-
guidelines 

Michel Craps 
LC Court-Saint-Étienne/GN 

Commission Communication (ComCom) 
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District News   In Memoriam Jeannine Rosbach

Jeannine Rosbach, Lion sinds 1999 en lid van LC Woluwe 
Constellations tot october 2018, is van ons heengegaan 
op 6 october laatstleden. Verantwoordelijk voor de 
Supplies gedurende vele jaren, was ze gekend als een 
voorbeeldige Lion, ten dienste van onze Vereniging.


Ze blijft voortleven in de gedachten van vele Lions. 


Zij ruste in vrede. 


mailto:communication112c@gmail.com
https://www.lionsclubs.org/en/resources-for-members/brand-guidelines
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We worden geconfronteerd met een pandemie van 
diabetes type 2. Het aantal diabetici wordt wereldwijd 
geschat op 425 miljoen. In België is één op 20 personen 
erdoor getroffen en als niets verandert wordt dat binnen 
de 20 jaar 10% van de bevolking (*). Deze ziekte die 
hoe langer hoe meer vrouwen en mannen van alle 
leeftijden treft, treedt op bij personen die ervan 
overtuigd zijn in goede gezondheid te verkeren en er 
zich geen rekenschap van geven dat hun verkeerde 
eetpatroon een ernstige bedreiging vormt en de oorzaak 
kan zi jn van verschil lende cardiovasculaire 
aandoeningen, CVA, hartinfarct, ook blindheid…. 

De problemen dagen hoe langer hoe vroeger op, reeds 
bij de puberteit. Door de volwassenen aan te spreken 
hopen we de jongeren te bereiken, kinderen, pubers en 
kleinkinderen. We moeten handelen en onze 
voorlichtingscampagne over diabetes opdrijven. Vorig 
jaar werden zeven campagnes georganiseerd door tien 
clubs in district C.  

Dit jaar verlengen we, onder toezicht van LCI, de 
bewustmakingactie bij het deel van bevolking in goede 
gezondheid tussen 30 en 60 jaar die gewend zijn aan 
junkfood, ze nemen de tijd niet om gezond te eten, 
kiezen voor voedsel van slechte kwaliteit (te vet, te 
zoet) kauwen hun eten onvoldoende, drinken teveel 
alcohol en bewegen niet genoeg.   

Op ons niveau, op niveau van de clubs kunnen 
diverse acties ondernomen worden. 

1. Zelf een evenement organiseren : bvb. lezing door 
een diabetoloog. 

2. Aansluiten bij een « gezondheidsdag » of ander 
event in uw gemeente of bij een sociaal doel. 
Bloedinzameling, braderie, brocante….  

3. Een sensibliliseringsactie organiseren tijdens een 
event bij een andere club, de zone of  het district om 
nog meer deelnemers aan te trekken. 

4. Met verschillende clubs samenwerken 

Wat is een sensibiliseringssessie ? Dit betekent een paar 
uur wijden aan opsporing met een gratis bloedtest voor 
allen die dit wensen. Maar het is ook en vooral de 
gelegenheid mensen bewust maken van alle aspecten 
van persoonlijk risico, dank zij de vragenlijst van de 
Vlaamse Diabetes Vereniging (VDV) eerder om ze te 
wijzen op de problemen veroorzaakt door diabetes dan 
om een diagnose te stellen.   

We kunnen actie voeren op ons niveau, een van de vele 
passen in de goede richting. Als we er al in slagen de 
ziekte op te sporen bij mensen die er zich niet van 
bewust zijn, of anderen verhinderen de ziekte te 
ontwikkelen en zo een gezonde levensduur te verlengen, 
hebben we onze Lionstaak volbracht. 

Véronique Moreau  
LC Argenteuil Belle Alliance  

(*) Bron : Association Belge du Diabète (ABD) 

District News De bevolking sensibiliseren voor diabetes type 2 !



Hoe een sensibiliseringsactie organiseren ? 

Nodig : 

1. Een lokaal (gemeentezaal, stand, tent…) 

2.Lions aan het onthaal om de vragenlijst uit te delen,  de buikomtrek te meten en indien nodig de bezoekers te 
wegen en te meten. Mannen en vrouwen aanbevolen aan het onthaal. 

3.Een vrijwilliger is vereist om statistieken te maken voor OB. 

4.Verplegers voor het technische luik=opsporingstest. 

5.Dokters om de tests en de vragenlijsten te interpreteren, om de eerste aanbevelingen te verstrekken. Dit 
vervangt natuurlijk niet een bezoek aan de huisdokter voor bevestiging van de resultaten en opvolging.  

 
Wie moeten de Lions contacteren ? 

Indien de club geen gekwalificeerde vrijwilligers in zijn rangen heeft, contact opnemen met de Vlaamse 
Diabetes Vereniging die zal zorgen voor verpleegsters. 
 
Contact opnemen met mij, als districtsverantwoordelijke, voor alle hulp en informatie  0476/917943   
veromoreau.lions@gmail.com 

Voor wat zorgt de club ? 

Betaling van de verpleegsters en indien nodig hun verplaatsingskosten.  

GLUCOMETERS MOETEN AANGEVRAAGD WORDEN BIJ FRANCOISE GENTE (SUPPLIES). Strookjes 
en lancetten voor eenmalig gebruik, denk aan de veiligheid, kunnen gekocht worden in de apotheek indien 
Françoise ze niet in voorraad heeft. Er kan door het district een budget van 100€ toegekend worden per actie op 
basis van kostennotas.  

Indien mogelijk een kop koffie of glas water aanbieden met een koekje zonder suiker of een stuk fruit. 

Deze test moet niet nuchter gebeuren, enkel de normen verschillen na een maaltijd.

mailto:veromoreau.lions@gmail.com
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Beste Lionsvrienden,

 
Onze Gouverneur Ghislaine Estiévenart stelde mij aan 
als Voorzitster van de commissie “Peace Posters”. 

"Peace Posters” is een mooi project gericht aan de 
schoolgaande jeugd en vraagt slechts een kleine 
inspanning aan de Clubs. 

Het volstaat een geëngageerd lid aan te duiden om de 
boodschap van  “Vrede” over te brengen aan de 
kinderen en de creativiteit in de scholen aan te 
wakkeren. 

Dit project versterkt de banden tussen de school en de 
familie, zet de “Lions Club” en het zó actuele concept 
“Vrede”in de kijker. 

Het eerste, persoonlijk, contact 
wordt ge legd tussen de 
clubverantwoordelijke “Peace 
Posters” en liefst twee of drie  
scholen. 

Om de interesse van de media 
op te wekken moeten we met 
veel zijn! 

Hoe de leraars aanspreken? 
Een paar tips vindt u in 
bijlage. 

Deze activiteit brengt én de 
k i n d e r e n é n o n z e 
L ionsve ren ig ing op he t 
voorplan. 

Vraag de verantwoordelijken 
nu al contact op te nemen met 
mij of Pierre Meyssonnier.  

Ze kunnen rekenen op mijn persoonlijke coaching. 

Het is belangrijk dat we zo snel mogelijk het aantal 
d e e l n e m e n d e C l u b s e n d e n a a m v a n d e 
verantwoordelijke kennen.  

 

 

Eind december 2019 worden de inschrijvingen 
afgesloten. 

Na 15 januari 2020 krijgt u het thema van Oak Brook.  

Begin april 2020: worden alle posters bij mij bezorgd 
 
April 2020: evaluatie op niveau van de Clubs en 
District112c 
 
Mei 2020: evaluatie niveau MD112 
 
Mei-juni 2020: de kinderen worden uitgenodigd op een 
nader te bepalen nationaal event. 

Papier op het juiste formaat 
vindt u bij Françoise Gente 
(Lions Supplies) De clubs zijn 
vrij om elk op hun manier de 
winnaars te vieren. 

Voor alle details: https://
www.l ionsbelg ium.be/n l /
commissies/commissies-jeugd/ 
“Peace Posters” 

Maak veelvuldig gebruik van 
de Facebookpagina van ons 
District om contacten te 
leggen, ideeën en ervaringen te 
delen. 

Communicatie is de sleutel! 

Ik blijf tot uw beschikking! 

Hartelijke groeten. 

Maryse Genet 
Voorzitster “Peace Posters” district112C 
LC Argenteuil Belle Alliance 
 
Email : marysegenet@yahoo.fr 

District News         Peace Posters

1st price 2018-19 - “Kindness Matters” - Yi-Chih Lin,13 years old - MD300 Taiwan
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Het voluntariaat en de vrijwilligers zelf krijgen 
misschien niet voldoende erkenning, maar het loont de 
moeite voor onze beleidsmensen om dat eens van 
dichtbij te bekijken. Want vrijwilligerswerk speelt 
meerdere rollen en is een bron van heel veel goeds. 
Welke rollen? Er zijn er minstens vier: 

• Identificeren van onvervulde behoeften in de 
maatschappij en de poging om er iets aan te doen. 

• Zelfontplooiing. Het is bekend, en nu ook 
wetenschappelijk bewezen: altruïsme is goed voor de 
fysieke én de mentale gezondheid, en geeft zin aan het 
leven, op basis van positieve waarden. 

• De democratische rol: via het voluntariaat kan 
iedereen in principe deelnemen aan het sociale leven, 
door mee te doen met een bestaand initiatief of door zelf 
een nieuw project op te starten. 

• Het belang voor de economie: daar hebben we het 
over in de volgende paragrafen. 

Wat de weldadige effecten betreft, die zijn zo 
belangrijk dat het aantal vrijwilligers in een 
gemeenschap beschouwd wordt als een index van 
gezondheid. Maar ‘gezondheid van een gemeenschap’, 
wat is dat anders dan de graad van cohesie 
(verbondenheid en samenwerking tussen personen) en 
het gevoel van welzijn van de leden (ontplooiing van 
persoonlijke talenten ten dienste van de groep, 
harmonieuze relaties met anderen, zelfrespect, het 
gevoel erbij te horen)? 

Omdat er bij vrijwilligerswerk geen sprake is van een 
loon wordt vaak vergeten dat voluntariaat een niet 
verwaarloosbaar economisch gewicht in de schaal 
legt! Het is een aanzienlijke ‘arbeidskracht’ die een hele 
reeks belangeloze diensten verleent in de sectoren 
gezondheid, onderwijs, sociale bijstand, cultuur, sport . . 
De som van deze gratis prestaties in België loopt op tot 
221.2 miljoen uren per jaar. Dat is 4.1% van het 
betaalde werk. Om ergens mee te vergelijken: dit getal 
ligt hoger dan het gesalarieerd arbeidsvolume in de 
financiële sector (176.3 miljoen uur). Het is ook het 
equivalent van ongeveer 130.000 voltijdse banen. 

Meer dan de helft van de vrijwilligers heeft slechts één 
belangeloze activiteit en bijna 80% van hen werkt in één 
enkele organisatie. Gemiddeld presteert een vrijwilliger 
bijna 4 onbetaalde werkuren per week. 

Tenslotte kunnen we nog vermelden dat het 
verenigingsleven (waaronder de Lions) het grootste deel 
van het vrijwilligerswerk aantrekt – méér in Vlaanderen 
trouwens dan in de twee andere regio’s. De publieke 
sector (gemeentes, OCMW’s . . . ) maakt er veel minder 
gebruik van (7.7%), minder zelfs dan de informele 
structuren, zoals feitelijke verenigingen. 

Conclusie: het vrijwilligerswerk is een bron van 
onschatbare waarde! En de essentie is niet wie helpt of 
wie geholpen wordt, het gaat erom te weten dat er 
mannen en vrouwen zijn, jonge en minder jonge, die 
ervaren dat ‘geven’ (tijd, talent, genegenheid) hun leven 
zinvoller maakt. Ze investeren niet in geld, maar in het 
creëren van een band, in vriendschap, in het leven. En 
ze geven gul, vaak zonder te tellen. 

Michel Craps 
LC Court-Saint-Étienne/GN  
Commission Communication 

Bron : Boudewijnstichting, « Vrijwilligerswerk in België, 
Kerncijfers en analyse » 2015 

DOSSIER  HET VRIJWILLIGERSWERK IN BELGIË (3/3)



Samedi 7 septembre, le nouveau Lions Club de Chaumont-
Gistoux a procédé à l’intronisation de ses 12 nouveaux 
membres. 

Le soleil n’était pas de la partie et pourtant, il faisait chaud 
sur la terrasse du 32 Chemin de l’herbe! 

De nombreuses personnes des autres clubs de la Zone étaient 
présentes, nous avons également eu l’honneur de compter 
parmi nous Madame la Gouverneure Ghislaine Estievenart 
ainsi que le Président de Zone Claude Douhet qui ont 
procédé aux intronisations. 

Ce nouveau club est composé en partie d’anciens membres 
du LEO de Chaumont-Gistoux ainsi que de nouveaux 
membres. Pour la petite histoire, le LEO de Chaumont-
Gistoux dépendait à l’époque du Lions de Chaumont-Gistoux 
qui, il y a de cela quelques années, a changé de nom pour 
devenir le Lions de Mont St Guibert. Il était donc évident 
pour nous de recréer un Lions qui porterait le nom de 
Chaumont-Gistoux. 

Nous avons pu recréer notre Club assez facilement grâce à 
l’aide de Frédéric Cornard, de Michel Craps et de notre 
ancien Gouverneur Eric Benoit qui nous ont aidés a 
reprendre le numéro d’un club qui allait s’éteindre c’est à 
dire le numéro du lions club Louise. Nous en profitons 
d’ailleurs pour remercier chaleureusement les anciens 
membres de Louise pour ce beau geste! 

Par la suite nous avons introduit un dossier Oak brook pour 
obtenir le changement de nom et le 30 mai de cette année 
notre lions est devenu officiellement le Lions de Chaumont-
Gistoux! 

Lors de notre soirée d’intronisation, nous avons également eu 
la chance de recevoir des mains de notre Gouverneure notre 
nouvelle Charte! 

Il ne s’agit donc pas de la reprise d’un ancien club, ni d’un 
ancien club qui se reforme mais bien d’un nouveau Club 
avec une nouvelle Charte! 

Nous avons créé notre club autour de 3 grandes valeurs qui 
sont: Amitié   Respect   Partage 

L’amitié est la base de notre association, notre but est de 
créer du lien entre nous. D’apprendre à nous connaitre et de 
confronter nos valeurs.  Ainsi les synergies d’actions et 
d’entre-aide sont augmentées et nous serons plus forts, plus 
efficaces et plus soudés dans nos futures activités. 

Le respect, respecter le choix et les idées de chacun sans 
jugement. Se respecter soi-même mais également l’autre. 
Nous voulons que nos actions soient également basées sur 
cette valeur. 
Nous aimerions aider tout en restant à notre place, sans se 
mettre en avant, dans le respect de la personne. 

Partage, nous sommes plus forts à plusieurs que tout seul… 
Le partage est quelque chose qui nous tient également à 
coeur, partager ses idées, ses envies, ses expériences et faire 
en sorte de trouver les meilleures solutions, les meilleurs 
objectifs mais aussi de partager du temps et de l’envie. 

Le 6 novembre prochain, notre club organisera la réunion de 
la zone 52 du District 112C. Nous espérons vous y rencontrer 
et créer également des amitiés au delà de notre club… 

A bientôt 
Les membres du LC Chaumont-Gistoux 

Clubs News LC Chaumont-Gistoux - Intronisation



Lions Club Heraldic aid reaches 
epicenter of Hurricane Dorian  

Following Lions Club Heraldic emergency funding of 3 
tents in a rapid response for homeless families in the 
Bahamas, we have a first hand report from local Lions 
member, Etienne…and a light hearted story about a 
Belgian’s missing dog, Scratch. 

� 


Lions club founder member Etienne Claes,  Honorary 
Counsel for Belgium in the Bahamas was a surprise 
guest at our October Lions dinner meeting.  

Etienne gave a passionate account of the tragedy that hit 
the Bahamas in explicit detail. The eye of the storm 
with an unexpected water depth of up to 10 m caused 
extensive damage on the islands of Abaco and Grand 
Bahamas.  

Etienne has first hand information that the shelter 
provided by Heraldic through SOS Attitude  provided 
emergency relief, precisely where it was needed.   

In a tragic situation, a small note of joy for a Belgian 
resident whose home on Abaco was destroyed but sadly 
lost track of his 8 months old dog, Scratch, amidst the 
devastation.  

The great news is that US aid workers came across 
Scratch who is now reunited with his family in 
Belgium.  

All of the Belgian nationals in the Bahamas are safe, but 
says Etienne, “ But he situation was really scary, it 
could happen anytime.” 

 Welcome back, Scratch, a true survivor.  

Message de SOS Attitude 

“ Au nom de notre association et de toute l'équipe de 
SOS Attitude, un très grand MERCI pour le don que 
vous venez de faire. Notre structure est totalement 
bénévole, et nos actions et missions de terrain sont 
exclusivement financées par des dons privés 
(entreprises, écoles, particuliers, autres agences 
humanitaires). Nous ne recevons aucune subvention ou 
aide d’état.  

Votre don nous permettra de continuer à mener à bien 
nos actions partout dans le monde. Nous apportons sur 
le terrain des abris d'urgence destinés aux familles les 
plus vulnérables, afin d'assurer le maintien et la 
sécurité de leur cellule familiale.  Vous recevrez par la 
suite une communication de notre part sur l'utilisation 
et l'affectation de votre don pour que vous puissiez 
constater son impact concret en faveur des familles 
bénéficiaires “ 

Clubs News      LC Heraldic - Hurricane Dorian


