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Lockdown
en … Lions

U bent geweldig! Dit is echt een heel moeilijke periode
voor onze vereniging, die tot nu toe hoofdzakelijk
georganiseerd was rond vergaderingen in de Horeca.
Maar talloze clubs hebben gezocht en gevonden wat
nodig is om het contact met hun leden te behouden:
videoconferenties, mail en telefoon.

Ghislaine Estiévenart
LC Bruxelles Aurore
Gouverneur 2019-2020
District 112C

We kennen de bestuursleden van de clubs voor volgend
jaar en de verkiezingen voor het district lopen nu door.
De voor deze periode geplande opleidingen voor nieuwe
leden gebeuren ook via teleconferenties en dat valt in
de smaak.
Maar nog opmerkelijker is het groot aantal caritatieve
initiatieven die onze clubs laten zien. De massale
respons voor de aankoop en de ontwikkeling van
beademingstoestellen is maar één voorbeeld daarvan.
De aankoop, via ons Lions netwerk in China, van
beschermingsmateriaal, waaraan ons district heeft
deelgenomen, heeft sommige clubs op het idee
gebracht om op hun beurt mee te doen, zoals u kunt
lezen verder in dit nummer. Daar vindt u trouwens ook
foto’s van de eerste distributie.
Andere ideeën zijn ontstaan, zoals een lekker ontbijt
voor het personeel van de intensieve zorgen (zie de inzet
in dit nummer), of om van de lockdown te profiteren
om de kasten eindelijk eens op te ruimen en opzij te
zetten wat op een brocante kan verkocht worden, of
om contact te nemen met de ziekenhuizen (zie inzet) of

met verenigingen om hun behoeften te leren kennen, en
natuurlijk om ambachtelijke maskers te naaien.
Nu de bestuursleden voor volgend jaar bekend zijn
is deze periode van virtuele contacten geschikt om
programma’s voor te bereiden voor de komende
maanden, om creativiteit te stimuleren en nieuwe
dingen uit te werken. Videoconferenties kunnen
aanleiding geven tot een brainstorm over een paar
zaken die de toekomst bepalen: welke projecten steunen
we? welke activiteiten promoveren we? hoe kunnen we
de clubs activeren? Deze lijst is niet limitatief.
Een tip voor bepaalde clubs die geneigd zijn om de
armen te laten zakken en te wachten tot dit alles
voorbij is. Niet afwachten! We weten niet wat morgen
ons brengt, dus passen we ons beter nu al aan onze
omgeving aan. Een bron van inspiratie vindt u in de
verslagen van LC Asse en LC Brussel Munt aan hun
zonevoorzitter verder in dit nummer. Vandaag, zoals
gisteren en morgen: TOGETHER WE SERVE.
Tenslotte wil ik hulde brengen aan al diegenen dokters, verplegers en verpleegsters, apothekers,
wetenschappers, zorgpersoneel – die ons lichtpunt zijn
en blijven in deze donkere dagen. Sommigen zijn lid bij
ons en ik besluit met een luid applaus voor hen.
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Mondmaskers FPP1 & FPP2
DISPATCHING, AFLEVERING EN DANKBAARHEID
GEACHTE MEVROUW ESTIEVENART,
Dispatching

Ik wens U als gouverneur van Lions Club België
van harte te danken voor de schenking van FFP2
mondmaskers aan UZ Brussel, alsook voor de steun
aan verscheidene andere projecten en initiatieven
door uw diverse lokale clubs en clubleden.
Uw hulp en betrokkenheid worden zeer erg
geapprecieerd!
Mevrouw Van Hemelrijk van de UZ Brussel
Foundation neemt dit ook mee in onze externe
communicatie ter zake.
Vriendelijke groet,
Prof dr Marc Noppen
CEO UZ Brussel

135 verpleegkundigen,
bijgestaan door psychologen en
gezinshulpverleners (in totaal
400 mensen), staan ouderen en
afhankelijke personen toe om thuis
te blijven in Waals Brabant.
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Zoneverslag:
LC Asse

TASKFORCE COVID

3 MEI 2020

VERGADERINGEN SINDS 1/03/2020

GOEDE DOELEN

Algemeen: Onze vergaderingen lopen
gewoon door! (2de en 4de donderdag v/d
maand)

In deze tijden van acute crisis mogen we
niet vergeten dat er structurele noden
blijven bij vele vzw’s. Met dit in gedachte
heeft Lions Asse besloten volgende
projecten te ondersteunen (niet corona
gerelateerd):

• Op de valreep konden we onze
Verkiezingen nog houden in ons
clublokaal.

• Op de laatste vergadering waren toch
al de helft van de leden aanwezig.

• Geestelijke Gezondheidszorg
Ahasverus: Zelfstandige vzw voor
psychotherapeutische hulpverlening
/ ondersteuning aan kinderen met 2
laptops: 1.478,00€

BIJKOMENDE SOCIALE
CONNECTIVITEIT

• CAW Halle-Vilvoorde: Algemeen
Welzijn / Inloopcentrum met moestuin
‘Het Babbelhof’ – Serre, diepvries, gaas:
918,60€

• Sindsdien verlopen de vergaderingen
via Zoom.

• Naast onze bestaande WhatsAppgroep “Lions Asse” is er nu ook een
groepje specifiek voor onze Taskforce
COVID.
• Voor de computer-analfabeten (of
omwille van werkdruk etc.) is er ook
telefonisch contact, en enkele bezoeken
aan de deur. (Uiteraard met de nodige
afstand!)
• De werkweek wordt afgesloten met een
(virtuele) Apéro Time! ;-)

• Vrije kleuterschool Asse: Steun bij
vernieuwing van de speelplaats –
Zitbanken: 3.250,00€
• VZW Zonnestraal: Zorgaanbieder voor
volwassen personen met een beperking
– 2 hometrainers: 1.398,00€
• AMOW: Camera ten behoeve van
ondervragingsruimte politie: 1.800,00€
• Pinnochio: Thomas De Rose Ondersteuning brandwondencentrum opvang van kinderen: 1.250,00€
• Totaal: 10094,60€

De commissie sociale doelen is
aangevuld met een specifieke covidtaskforce, om in kaart te brengen wat
de noden zijn bij de thuisverpleging en
rusthuizen van Asse, Merchtem, Opwijk
en Wemmel. op basis van deze inventaris
en de nog benodigde noden komen we
momenteel op de volgende specifiek
corona-gerelateerde ondersteuningen:
• OCMW Asse: Materieel ondersteuning
voor spatmaskers en FFP1
mondmaskers (1 maand verbruik) geraamd op 1.200€ waarde
• Rusthuis Waarbeek Asse: Materieel
ondersteuning voor FFP1 mondmaskers
(1 maand verbruik) - geraamd op 800€
waarde
• Rusthuis Martinas Merchtem: Materieel
ondersteuning voor FFP2 maskers geraamd op een waarde 1.200€

• Wit geel kruis regio Asse, Merchtem,
Opwijk en Wemmel: Materieel
ondersteuning voor wegwerp
overschorten - geraamd op een waarde
van 1.500€
• De wereld van Indra: Pedagogisch
knutselmateriaal voor hun leefgroep
voor de opvang tijdens de coronaperiode - 450,00€
• Totaal geraamd op 5150€
• De fondsen komen uit de opbrengsten
van onze jaarlijkse retro-fuif Nacht Van
Marcel De Kolonel, ons Aperitiefconcert
Lions Asse Klassiek, alsook vanuit de
opgebouwde reserves.
• De komende vergaderingen wordt
bijvoorbeeld ook nog besproken of we
eventueel het sociaal-economisch
herstel kunnen ondersteunen.
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LC Brussel Munt

BESTE ZONEVOORZITTER, BESTE BENOIT,
Ik hoop dat u en uw dierbaren ook in goede gezondheid zijn.
In mijn club Brussel Munt organiseren we onze statutaire
vergaderingen met Zoom. Dat werkt goed, met een 25-tal
deelnemers halen we dezelfde aanwezigheidsscore als bij een
fysieke vergadering. Er blijft op die manier een goede interactie
tussen de leden, ieder vanuit zijn kot. Daarnaast hebben wij (reeds
lang) een Whatsapp-groep waarop ook veel activiteit is. De
verkiezing voor onze volgende vice-voorzitter hebben we eveneens
digitaal georganiseerd via Balotilo, Patrick Demeestere werd
unaniem verkozen. Ook onze censor Carl Ockerman vervult zijn rol
en spijst de sociale kas met terechte boetes ;-)
Voor onze sociale projecten die wij al jarenlang steunen hebben we
volgende extra acties ondernomen vanuit onze sociale commissie
olv Karel De Mulder:
• Lhiving (hulporganisatie voor chronisch zieke kansarme
gezinnen in Brussel). Door minder aanbod in voedselbanken
en gezondheidsrisico bezoek supermarkt hebben een aantal
gezinnen het extra moeilijk. Wij geven extra steun 2500€ voor
aankoop voeding en daarnaast materiële steun met kookfornuis,
kookpannen en matrassen via onze leden.
• Kodiel (thuislozenboerderij). Extra steun voor aankoop
veevoeder 1500€.
Het komt goed!
Met vriendelijke groeten,
Jan Van Paesschen
Voorzitter LC Burssel Munt
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Steun aan het verplegend personeel
GEACHTE HEER VANDE VOORDE,
Goed om van u te horen, hopelijk stelt u het wel?
Fantastisch dat u met de Lions Club Brussel opnieuw wil steunen, dat nieuws
werd hier alvast enorm positief onthaald.

BESTE GERLANT,
We hebben je enkele jaren geleden
met onze Lions Club gesteund
in je werk voor de kinderen in de
spoed.

We overlegden met de 4 artsen en 16 verpleegkundigen, die specifiek instaan
voor de kritisch zieke of gewonde kinderen, waar zij op dit vreemde
moment plezier aan zouden beleven.

Vandaag zijn er uiteraard heel wat
andere prioriteiten.

We ontvingen in de afgelopen weken veel steun onder de vorm van chocolade,
bloemen en gebak voor de zorgverstrekkers, en speelgoed voor de kinderen.

We zouden graag, met onze club
jou en je medewerkers willen
steunen in deze hectische periode.

Waar we nu het meeste nood aan hebben en het meest blij mee zouden zijn,
zijn bijdragen aan ons «Ridderfonds», een fonds dat we oprichtten om
naast de fantastisch uitgebouwde spoed kinderen waar we nu in mogen
werken, ook een erg kind- en oudervriendelijke kinderintensieve afdeling

Wat kunnen we doen?

uit te kunnen bouwen. Die afdeling wordt gedragen door dezelfde mensen als
de spoed kinderen, maar stamt nog uit de jaren ‘70. We maakten

Iets laten bezorgen voor het
verplegend personeel?
Ander voorstel?

een plan voor de nieuwe kinderintensieve die we heel binnenkort bouwen, en
die we in dezelfde mate willen uitrusten zodat zowel de kinderen

Laat ons het graag zo spoedig
mogelijk weten.

als hun ouders (die hier vaak veel langer moeten verblijven en in minder
fortuinlijke omstandigheden) er in optimale «healing environment»

Met hartelijke groet
Voor Lions Club Brussel Hoofdstad
Bart Vande Voorde

omstandigheden kunnen verzorgd worden en kunnen genezen.
Ik heb geen idee of dat ook binnen de mogelijkheden ligt, maar indien wel
breng ik u heel graag in contact met Ilona Van Hemelrijk, die als
verantwoordelijke voor het Ridderfonds precies weet hoe onze ploeg het
beste gesteund kan worden.
Uiteraard alle begrip als dat nu niet van toepassing is, maar anders hoor ik
het graag van u. Ik leg u ook graag zelf uit welke mooie plannen we maakten.
In elk geval ben ik heel blij met uw bericht en het aanbod.
Ik hoop vooral dat u en uw geliefden veilig en wel en in goede gezondheid
verkeren, en dat we samen vlot uit deze vreemde periode kunnen geraken.
WWW.UZBRUSSEL.BE

Intussen hartelijke groeten,
Gerlant van Berlaer
Kliniekhoofd Spoedgevallendienst
Intensieve Zorg Pediatrie
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LC Zaventem
NAE speelt
ook mee
Juist ZOOM-meeting gehad met het
comité van LC Zaventem National
Airport- Erasmus.
Ze hebben me opdracht gegeven om
5000 maskers van het eenvoudige type
FFP1 te bestellen.
Lions GST MD André Goethals is van
deze laattijdige bestelling reeds op de
hoogte en gaat ermee akkoord.
Wij zorgen zelf voor handschoenen en
bidons ontsmettingsmiddel.
Mvg,
Guido V
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Heerlijk ontbijt voor de
spoeddiensten van twee hospitalen
L.C. Brussel Imagine besliste na
online overleg het verzorgend
personeel van de Covid 19
reanimatiedienst van twee
hospitalen (Erasme en Brugman) een
hart onder de riem te steken.
Dit vroeg wel wat
verbeeldingskracht!
Een initiatief nam vorm en na twee
dagen, op Paasmaandag, startte de
actie.
Zo wilden we het
verzorgingspersoneel bedanken voor
hun inzet, het publiek sensibiliseren,
en met aandacht van de media
alvast nieuwe leden aanspreken.
Prijs van de actie: +/-2€ pp. dank zij
een afspraak met een gulle meesterbanketbakker.
De initiatiefnemers werden beloond
door vele dankbetuigingen en
dromen er al van deze actie uit te
breiden en navolging te vinden.
Voor Lions Club Brussels Imagine.
Jean-Pierre Deboulle

BESTE JEAN PIERRE,
Het ontbijt waarop LC Brussels
Imagine ons vandaag trakteerde
werd warm onthaald door de
medische en paramedische staf van
de dienst.
Het zijn voor ons heel zware dagen,
ver van onze families in afzondering.
Uw steun moedigt ons aan om
met alle macht de strijd tegen het
coronavirus voort te zetten!
Zorg goed voor uzelf, blijf zoveel
mogelijk thuis, en neem de
overheidsmaatregelen in acht,
dit zal ook de druk op de hospitalen
verminderen.
Nog een fijne dag,
Dr Francesco Ricottilli
Service de Soins Intensifs
Hôpital Erasme – ULB

GOEDE DAG,
In naam van de Intensieve Zorgen (n°5) van het
Erasmushospitaal bedank ik u voor het heerlijke ontbijt dat we
vanmorgen kregen en voor uw aanmoedigingen.
Dit gaf ons een boost om er terug tegen aan te gaan.
Vriendelijke groeten,
Mercier Gwennaëlle
Infirmière chef adjointe
Unité des soins intensifs (USI 5)
Hôpital Erasme-ULB.

Dank u en tot ziens in
ons volgende nummer
van District News
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