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EDITO 
2020, het laatste jaar van het decennium, zal ons nog 
vaak de kans bieden om ten dienste te staan. 

Ten dienste staan van onze gemeenschap, dat is ons 
primair doel, maar wat is dat eigenlijk, ‘onze 
gemeenschap’? Is dat onze buurt? Onze stad of ons 
dorp? Onze streek? Ons land? Ons continent? Alle 
mensen op deze planeet? 

Waar een nood is, is een Lion. Geconfronteerd met het 
individualisme bieden wij een prachtige keten van 
solidariteit. Of het nu, in onze directe omgeving, erom 
gaat om kinderen een glimlach bij te brengen in een 
opvangcentrum, om gehandicapten te helpen hun plaats 
in de maatschappij te vinden, om dakloze families bij te 
staan, of bij zoveel andere gelegenheden, wij staan 
steeds ‘paraat’.  

Maar blijft dat beperkt tot onze eigen microkosmos? 
Zeker niet, want we horen bij de grootste humanitaire 
organisatie ter wereld, die 1.400.000 leden telt in een 
netwerk van 48.000 clubs in 220 landen. Al die leden 
hebben hetzelfde devies “We Serve”, waar ze zich ook 
bevinden ter wereld. 
Wat is dan de lijm die al deze clubs, verspreid over de 
hele wereld, bijeenhoudt?  

Dat is LCIF, de Lions Clubs International Foundation, 
ONZE foundation. Haar doel is om hulp te bieden in 
verschillende domeinen: diabetes (organiseer een 
sensibiliseringsactie in de komende zes maanden),  
gezichtsvermogen (verzamel brillen en breng die mee 
bij de districts- of de nationale conventie), 
ondervoeding (zet je belangeloos in voor de 
Voedselbanken), of kinderkanker. We vergeten ook niet 
het milieu: daarvoor organiseren wij op 15 februari een 
concert op de Golf van Hulencourt, en wij zetten ons in 
om het aantal verplaatsingen te beperken en het 
papierverbruik te reduceren. 
  

We weten dat het merendeel van de natuurlijke 
catastrofen van vandaag (overstroming, storm, 
bosbrand) te maken heeft met de klimaatverandering. 
Onze deel van de wereld is daarbij, tot nu toe, relatief 
gespaard gebleven, maar hoe lang nog?  

Als we de anderen nu helpen zal dat de beste garantie 
zijn voor de tijd wanneer wij op onze beurt hulp nodig 
hebben. 

Daarom vraag ik aan alle clubs om, in de mate van 
het mogelijke, een gift te doen aan LCIF. Elders in dit 
nummer kunt u het vademecum lezen van de LCIF 
Coördinator Michel Amand.  
  
Wacht even, zult u zeggen, ik betaal al een bijdrage als 
lid van de vereniging, daarmee moet toch ook LCIF 
worden gefinancierd? Dat klopt niet! Lions Clubs 
International (LCI) werkt zoals elke Lions Club: de 
bijdragen dekken de werkingskosten en LCIF is als een 
“rekening voor de goede werken” die voor haar eigen 
financiering moet zorgen bij sponsors, maar 
logischerwijze ook bij de clubs en de leden van de 
vereniging. Onze foundation wordt vaak als voorbeeld 
geciteerd, en dat loont ook, voor de transparantie en de 
kwaliteit van het management en voor de objectieve 
manier waarop subsidies worden toegekend. Een reden 
te meer om haar te helpen deze actie voort te zetten. 

District 112C LCIF BE63 9501 6112 4308 

https://lionsclubs.org/fr/discover-our-foundation/
mission 

Ghislaine Estiévenart  
    LC Bruxelles Aurore  

    Gouverneur  

https://lionsclubs.org/fr/discover-our-foundation/mission
https://lionsclubs.org/fr/discover-our-foundation/mission


 

 LCIF - CONCERT


Ter gelegenheid van haar Nieuwjaarswensen, nodigt Ghislaine 
Estiévenart, Gouverneur 112C, U van harte uit op het 
muziekconcert georganiseerd door de Lions Club International 
Foundation in samenwerking met het Hulencourt Festival. 

“TRIO MANGOVA, MAKHTIN, KNIAZEV” 
Plamena Mangova, piano | Dmitri Makhtin viool 

Alexander Kniazev cello 

Zaterdag 15 februari om 19h30 

Golf Club d’Hulencourt 
Route de Lillois, sn | 1472 Vieux Genappe 

Contactpersoon :  
ritacornet55@gmail.com / 0474 793609 

Toegang vanaf 19.00 - route de Lillois te 1472 Vieux Genappe.  

Reservatie via betaling van 60 euro per persoon op 15 januari 2020 
op rekeningBE63 9501 6112 4308 van de LCIF met mededeling 

“EVENT 15/02” 

De winst zal aan de verdediging van het milieu besteed worden. 

Dress code: stadskledij 

 

UITNODIGING 

Sedert de oprichting in 1968 spant LCIF zich in om wereldwijd 
humanitaire Lionsdoelstellingen te ondersteunen. Er werd          
1 miljard dollar subsidies uitgekeerd om projecten te steunen 
binnen volgende vijf belangrijke domeinen. 

Het zicht : strijd tegen oogziektes, vooral in achtergestelde 
streken, oprichten van infrastructuren om het aanbod aan 
oogheelkundige zorgen te verbeteren. 

De jeugd : bouwen van scholen, tehuizen voor jongeren en 
centra voor beroepsopleiding. Bekostigt research en zorgen in 
de strijd tegen kinderkanker. 

Hulp aan slachtoffers van rampen: via lokale Lionsclubs hulp 
bieden aan verwoeste gemeenschappen om eerst en vooral te 
overleven en op lange termijn steun te bieden om hun thuis en 
leven terug op te bouwen. 

Humanitaire noden : bijdragen aan de strijd tegen hongersnood 
en ziektes zoals mazelen en diabetes. 

Het (leef) milieu : de LCIF werkt samen met de LIONS om 
onze planeet te beschermen, bewust dat de goede gezondheid 
van onze gemeenschappen en een kwaliteitsvol milieu ons allen 
aanbelangt. De doelstelling is hierbij een duurzame toekomst op 
te bouwen voor de komende generaties. 

LCIF IS HET SOCIAAL DOEL ONDERSTEUND  
DOOR DE GOUVERNEUR 

Een woordje uitleg over het concert 

In maart 1881 kreeg Pjotr Iljitsj Tsjaikovski het bericht van het 
overlijden van zijn vriend Nikolaj Rubinstein tijdens zijn 
verblijf in Parijs - een grote klap voor de componist die dankzij 
Rubinstein door het pas opgerichte Conservatorium van Moskou 
in dienst was genomen als muziekleraar. Tsjaikovski besloot een 
muziekstuk op te dragen aan zijn overleden vriend - niet een 
klassiek werk voor koor of orkest, maar een voor een pianotrio. 
De herinnering aan Rubinstein was blijkbaar zo sterk dat hij met 
zijn Trio Op. 50 met alle dimensies brak. Twee monumentale 
delen vormden een eerbetoon dat echter ook optimistische 
momenten kent.  

Na een ‘Elegiac piece’ volgt een variatieset die bijna een half 
uur duurt en die bestaat uit een langzaam deel, scherzo en finale 
- alles onder het dak van een eenvoudig Russisch thema. 
Technisch gezien vormt dit werk voor elk pianotrio een 
uitdaging.  

De eerste versie van het werk werd eind januari 1882 voltooid 
en in maart en april vonden privé-optredens plaats. Het werk 
werd grondig herzien voor de première op 30 oktober van 
hetzelfde jaar tijdens een kwartetconcert van de Russische 
Muziekvereniging in Moskou, waar Sergej Taneyev de 
pianosolo speelde, maar de andere uitvoerders nog steeds 
onbekend zijn

Programma


19u00 Verwelkoming
19u30 Toespraak van de Voorzitter van Hulencourt
Golf Club en van de LCIF Coördinator voor België

19u35 Concert

Mendelssohn Trio N°1
Chostakovich Trio N°2

Tchaikovsky – Trio élégiaque

20u45 Einde van het concert
20u45 Flying dinner (met bubbels inbegrepen)  

in de Hulencourt Club House

21u45 Einde



LCIF - Vade Mecum


 

Bij LCIF : GIFT VAN 1€  
= 1€ HERVERDEELD 

De toelagen worden toegekend door lokale Lions Clubs, of onder 
hun controle, of volgens hun richtlijnen. 

2018-2021 : Campagne 100 = 3X100miljoen US$ verdelen. De 
globale thema’s werden bepaald door peiling van de behoeften via 
de Lions Clubs : 

-het zicht (doorlopend) 

-voedseltekort 

-het milieu 

-diabetes 

-kinderkanker 

-grote rampen (doorlopend) 

Hoe schenken ? Storten op rekening   

BE63 9501 6112 4108  

Gift voor een ramp: bvb. Mozambique, Haïti. Met vermelding van 
het n° van de club, eigen naam en naam van LION  

Individuele gift van 50, 100 of 200 US$ en deelnemen aan het  
LIONS SHARE PROGRAM met n° van de club enz…idem  

Terugkerende individuele gift door storting van 7€/maand met n° 
van de club enz… idem  

Gift door de club van 500 US$ per lid/per jaar en zo MODEL 
CLUB worden met n° van de club enz…idem 

Het meest verdienstelijke lid van uw club belonen met een 
Melvin Jones, aan te vragen bij Oak Brook 

Alle gecumuleerde giften aan LCIF geven recht op een Melvin 
Jones voor een lid of niet-lid die een uitzonderlijke actie 
ondernam. 

De aanvraagformulieren vindt u op de site LCIF en moeten gericht 
worden aan donations@lionsclubs.org 

PDG Michel Amand                                                                           
Lions Club Bruxelles Saint Hubert  
Coordinateur LCIF District 112C  
0475/43 37 06  
michelamand2012@gmail.com 

LCIF - Disaster Relief 

Dear Lion, 

As bush fires reach historic levels of destruction in 
Australia, Lions Clubs International Foundation (LCIF) 
is there during this time of need. 

Since November 2019, LCIF has awarded US$ 143,000 
in grant funds. This funding purchased water tanks in 
District 201-N2 and provided immediate assistance to 
those affected in Districts 201-N1, 201-N2, 201-V3, and 
201-V6. Additional LCIF grants are expected to be 
awarded in the coming weeks. 

To date, the bush fires claimed the lives of 25 people 
and burned more than 12 million acres of land. This 
destruction will have a devastating environmental 
impact for years to come. LCIF is working closely with 
Australian Lions to provide continued relief and 
support. 

You can join LCIF and support your fellow Lions 

Your generous donation to LCIF will help us respond to 
Australia and wherever we are needed around the world. 

Together, we can rebuild lives when disaster strikes. 

Regards, 

Dr. Jung-Yul Choi 
International President 

Gudrun Yngvadottir 
LCIF Chairperson 

mailto:donations@lionsclubs.org
mailto:michelamand2012@gmail.com


MULTI-DISTRICT  
Special Olympics


Chers Amis Lions, 

Les Jeux Nationaux auront lieu à 
Antwerpen du 20 au 23 mai 2020 
inclus.  

Où ? A « l’Antwerp Expo » ; Jan 
van Rijswijcklaan, 191 – 2020 
Antwerpen.  

Après le Mémorial Van Damme, 
c’est la seconde plus grande 
m a n i f e s t a t i o n s p o r t i v e e n 
Belgique, où 3500 athlètes qui ont 
une déficience intellectuelle se défoulent dans le sport. 
Durant ces Jeux, une analyse gracieuse et gratuite est 
offerte à ces athlètes, par l’intermédiaire du Special 
Olympics Healthy Hearing Program (SOHAP). Grâce à 
ces analyses, nous obtenons un meilleur aperçu des 
problèmes spécifiques chez les personnes avec un 
handicap mental.  

Le soutien des Lions de Belgique ne se limite pas à une 
aide financière, il y a aussi, et surtout, l’apport de 350 
bénévoles. Venez nous aider en tant que bénévole et 
participez à cet évènement…. Cela en vaut la peine ! 

 

Beste Lionsvrienden, 

De Nationale Spelen van de 
Special Olympics vinden dit jaar 
plaats in Antwerpen van 20 tot en 
met 23 mei 2020 .  

Met name in Antwerp Expo – Jan 
van Rijswijcklaan, 191 – 2020 
Antwerpen.  

Op de  Memorial Van Damme na 
is dit de grootste sportmanifestatie 
in België, waarbij ruim 3500 

atleten met een verstandelijke beperking zich uitleven in 
sport. Tijdens deze spelen wordt aan de atleten, gratis en 
vrijblijvend, een gezondheidsonderzoek aangeboden, 
door de tussenkomst van het Special Olympics Healthy 
Hearing Program (SOHAP). Op basis van de analyse 
van de resultaten daarvan krijgen we een duidelijk beeld 
van de specifieke gezondheidsproblemen bij mensen 
met mentale handicap.  

De steun van de Belgische Lions is niet alleen 
financieel: er zijn ook 350 vrijwilligers bij betrokken. 
Meld je ook aan als vrijwilliger en maak deel uit van dit 
uniek evenement….het is de moeite waard! 



DISTRICT NEWS 
Oproep tot kandidaatstelling 

 

Oproep tot kandidaatstelling voor de verkiezingen tijdens de  
Districtsconventie van 112C op zaterdag 23 mei 2020 

De kandidaten worden verzocht zich kenbaar te maken door, enerzijds, het indienen 
van een curriculum vitae, waaruit blijkt dat de kandidatuur conform is met de 
vereisten van de functie waarnaar gesolliciteerd wordt, en anderzijds een brief van 
hun club ter ondersteuning, en dit vóór 20 maart 2020 om middernacht. De 
dossiers met de sollicitaties moeten worden opgestuurd naar de secretaris-generaal 
van het district, Sebastiaan Temmermans, met kopie aan de gouverneur van het 
district, Ghislaine Estiévenart. De kandidaturen zullen vervolgens worden 
voorgelegd aan de  Benoemingscommissie die de geldigheid ervan zal controleren. 

De geselecteerde kandidaten kunnen zich laten voorstellen tijdens de conventie door 
een persoon van hun keuze (niet meer dan 3 minuten) en kunnen ook persoonlijk hun 
kandidatuur toelichten (maximum 5 minuten). 

Elke kandidaat voor de functie van gouverneur moet: 

a) Actief lid zijn van, en in orde met, een Lions club die het charter ontvangen heeft en in orde is met haar district 

b) De steun hebben gekregen van zijn/haar Lions club of van de meerderheid van de Lions clubs in zijn/haar 
district 

c) Op dit ogenblik de functie van eerste vicegouverneur bekleden van het district waarvoor de kandidatuur wordt 
ingediend. 

Elke kandidaat voor de functie van eerste districtsvicegouverneur moet: 

a) Actief lid zijn van, en in orde met, een Lions club die het charter ontvangen heeft en in orde is met haar district 

b) De steun hebben gekregen van zijn/haar Lions club of van de meerderheid van de Lions clubs in zijn/haar 
district 

c) Op dit ogenblik de functie van tweede vicegouverneur bekleden van het district waarvoor de kandidatuur wordt 
ingediend. 

Elke kandidaat voor de functie van tweede districtsvicegouverneur moet:  

a) Actief lid zijn van, en in orde met, een Lions club die het charter ontvangen heeft en in orde is met haar district 

b) De steun hebben gekregen van zijn/haar Lions club of van de meerderheid van de Lions clubs in zijn/haar 
district 

c) Op het moment van het opnemen van de functie van tweede vicegouverneur van het district de functie hebben 
bekleed van: 

1. Voorzitter van een Lions club gedurende een compleet mandaat, of een groot deel daarvan, en bestuurslid van 
een Lions club gedurende minstens twee extra jaren, én 

2. Zonevoorzitter of regionaal voorzitter, of secretaris en/of penningmeester van het district gedurende minstens 
een mandaat of een groot deel ervan. 

3. Geen enkele van de genoemde functies mag gecumuleerd worden met een andere.  



CLUB NEWS 

Xmas @ Homes



CLUB NEWS 
LC Woluwe Saint Pierre Quatre Bras - Marche Caritative 

LC Brussels Amigo 

Onze eerste vergadering van 2020 in « Le cercle des 
voyageurs ». We waren 16 rond een prachtige tafel met 
een heleboel nieuwe ideeën.  

We hadden dan ook het bezoek van onze gouverneur 
Ghislaine Estievenart.  

L’occasion d’échanger nos Fanions 

LC Brussel Hoofdstad 

SPES en LCBH 

Onze club steunde in het verleden en ook nu weer in 2019 
SPES. 
Deze bijzondere school in Anderlecht, een school voor 
bijzondere kinderen verzorgt bijzonder onderwijs met een 
gemotiveerde ploeg onderwijzers en onderwijzeressen. 

Op 12 december organiseerden we een gezellige avond 
waarbij leden van onze club samen met personeel van SPES 
een lekkere maaltijd verzorgden. De volledige opbrengst 
ging ook deze keer weer naar de werking van SPES. 

Zeker te herhalen!  

https://www.facebook.com/ghislaine.estievenart.1?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARCiW0KGjr961oe-gGZayskhBl_G_F9ls1hMFwt-CVYHZgNhcDxo2lUamlCKJEQ0HWubG6KapRV_GeXF&fref=mentions&hc_location=group


CLUB NEWS 
LC Brüssel-Charlemagne 

2019 Jahresrückblick Lions Club Brüssel-Charlemange 

Es ist ein schöner Brauch, mit dem 
Weihnachtsessen das Jahr feierlich 
ausklingen zu lassen und auf das 
Erreichte im Jahr zurückzublicken. 
Im März konnten unglaubliche 
18'000 Euro dem Kinderhort Arbre de 
Vie zugesichert werden. Ein weiteres 
Highlight war im Mai der magische 
Erfolg mit der Aufführung "Le petit 
prince" zugunsten von Cité Sérine. 
Beide Abendveranstaltungen waren 
restlos ausverkauft. Im Juli erfolgte 
die Friedensplakat Wettbewerb 
P r e i s ü b e r g a b e . U n t e r 2 5 0 0 
Teilnehmern hat zum dritten Mal ein 
Schüler der iDSB in Brüssel den 
Spezialpreis gewonnen. 

An einem wunderschönen Herbsttag 
im September, konnten wir unser 10-
jähriges Jubiläum feiern und mit Stolz darauf 
zurückblicken, dass wir seit der Gründung mehr als 130'000 
Euro sammeln und spenden konnten.  

Mit Dine&Donate im Oktober konnte der aufgerundete 
Gesamterlös von 1000€ an Infirmiers de rue gespendet 
werden, welche sich um Obdachlose in Brüssel kümmert. 
Die Institution hat dringend benötigte Notfallapotheken 
gekauft. Im Sommer erhielten sie 1000€ um bebilderte 
Druckmaterialien für Obdachlose herzustellen. 

Und schliesslich unser Weihnachtskalenderverkauf von 
Mitte November bis 5. Dezember, welcher wieder vollen 
Einsatz von all den Mitgliedern und Freunden abverlangte. 
Mit den Worten: "Ich finde, wir haben heuer wieder tolles 
geleistet. Bravo und ein grosses Dankeschön an alle 
Mi twirkenden! Nun wünsche i ch e in schönes 
Weihnachtsfest und ein erfolgreiches 2020" schloss die 
Präsidentin Janine Palmersheim die Rede.  

Mit freundlichen Grüssen 
Lions Club Brüssel-Charlemagne 
www.lions-charlemagne.be  
Janine Palmersheim  
Präsidentin 2019/2020 

Lions Club Brussels-Charlemagne, annual review 2019 

It is a nice custom to end the year 
with a festive Christmas meal and to 
look back on what has been achieved 
during the year. In March, an 
incredible 18,000 Euros could be 
donated to the nursery Arbre de Vie . 
During May, another highlight was 
t h e m a g i c a l s u c c e s s o f t h e 
performance "Le petit prince" in 
favor of Cité Sérine. Both evenings 
were completely sold out. In July the 
peace poster competition award 
ceremony took place. A student from 
the iDSB in Brussels won the special 
prize for the third time among 2500 
participants. 

On a beautiful autumn day in 
September, we were able to celebrate 
our 10th anniversary and proudly 

look back on the fact that we have been able to collect and 
donate more than 130,000 euros since it was founded. 

 With Dine & Donate in October, the rounded total of 1000 
euros could be donated to  “Infirmiers de Rue”, which take 
care of the homeless in Brussels. The organization thus 
could afford to refill the urgently needed emergency 
pharmacies. During summer they already received € 1000 
in order to produce illustrated printing materials for the 
homeless. 

And finally our Christmas calendar sale from mid 
November to December 5, which again required full 
commitment from all members and friends. With the 
words: "I think we did a great job again this year. Bravo and 
a big thank you to all participants! Now I wish you a Merry 
Christmas and a successful 2020", concluded President 
Janine Palmersheim. www.lions-charlemagne.be  

Mit freundlichen Grüssen 
Lions Club Brüssel-Charlemagne 
www.lions-charlemagne.be  
Janine Palmersheim  
Präsidentin 2019/2020 

https://www.lions-charlemagne.be/f%25C3%25B6rderprojekte/l-arbre-de-vie/2019-scheck%25C3%25BCbergabe-arbre-de-vie/
https://www.lions-charlemagne.be/f%25C3%25B6rderprojekte/l-arbre-de-vie/2019-scheck%25C3%25BCbergabe-arbre-de-vie/
https://www.lions-charlemagne.be/f%25C3%25B6rderprojekte/cit%25C3%25A9-s%25C3%25A9rine/
https://www.lions-charlemagne.be/10-jahresfeier-r%25C3%25BCckblick/
https://www.lions-charlemagne.be/10-jahresfeier-r%25C3%25BCckblick/
http://www.idr-sv.org/
https://www.lions-charlemagne.be/adventskalender/
https://www.lions-charlemagne.be/f%25C3%25B6rderprojekte/l-arbre-de-vie/2019-scheck%25C3%25BCbergabe-arbre-de-vie/
https://www.lions-charlemagne.be/f%25C3%25B6rderprojekte/cit%25C3%25A9-s%25C3%25A9rine/
https://www.lions-charlemagne.be/10-jahresfeier-r%25C3%25BCckblick/
http://www.infirmiersderue.org/fr/
https://www.lions-charlemagne.be/adventskalender/
http://www.lions-charlemagne.be


CLUB NEWS 
LC Brussels Nations 

Jonge enthousiastelingen gaan verder als 
Lions Club Brussels Nations 

Brussel heeft er een nieuwe Lions Club bij; of liever, 
sileo LC Bruxelles Nations. Onder hoede van LC 
Brussel Munt werd in September 2019 op 10 nieuwe 
Lions een pin gespeld in het welgekende bruine café 
Monk; sindsdien ook onze vaste vergaderlocatie. Met 
Brussel Nations willen we sociaal innoveren: Zoeken 
naar nieuwe antwoorden op maatschappelijke 
problemen.  

We willen steeds een positieve langdurige impact 
genereren op het welzijn van mensen en vooral zelf de 
handen uit de mouwen steken! We kijken er alvast ook 
naar uit met andere Lions Clubs samen te werken.  

Het vroegere gekende en gerenommeerde Bruxelles 
Nations gaat nu verder met een andere compositie: 
Zowel vrouwen als mannen zijn welkom, de 
gemiddelde leeftijd ligt amper iets voorbij de 30 jaar 
en de meesten hadden voordien geen enkele Lions 
achtergrond. Bovendien is Engels de voertaal zodat we 
heel breed nieuwe leden kunnen rekruteren. 

 

 

Nog net voor de kerstvakantie kwam er ons eerste 
initiatief, namelijk ‘de warmste wandeling’ doorheen 
de rijke cultuur van Tervuren. Een lokale gids kon ons 
van de nodige weetjes voorzien. Dit allen ten voordele 
van het Berrefonds -een vzw die ouders steunt na het 
verlies van hun kindje tijdens of na de zwangerschap-. 
Dankzij de gezelligheid dronken heel wat mensen een 
jenever en glühwein om op te warmen en kon er zo al 
een mooie som naar ‘De Warmste Week’ worden 
doorgestort.  

Dank aan alle aanwezigen! 
Jeroen (Voorzitter) in naam van de club 


