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Clubs vergaderingen en Covid-19 : hier vind je de maatregelen
LC Grez-Doiceau Specialty Club Benefit
Brillen verzameling gaat door

Volle kracht vooruit!
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Marc Allaer

LC Argenteuil 
Gouverneur 2020-2021  

District 112C

Beste vriendinnen, beste vrienden,

En hier zijn we dan al in September. September en 
zijn gemaskerde terug naar school, September en zijn 
laatste hoogtijdagen, September en de verwachte 
terugkeer van de vergaderingen in life.

Het goede nieuws is dat clubs maximaal 50 mensen 
mogen samenbrengen zolang de fysieke afstand wordt 
gerespecteerd. Ik stuur je terug voor meer informatie 
naar de infocoronavirus.be site.

Het is een kans om elkaar weer te zien, om samen 
te komen, om nieuwe mogelijkheden te zoeken 
om manieren te vinden om onze werken te helpen. 
Misschien is de tijd gekomen om te beseffen dat zich 
met hart en ziel in te zetten ook een manier om te 
helpen is, dankzij een verhoogde aanwezigheid op het 
terrein. Waarschijnlijk is het ook het juiste moment 
om te begrijpen dat de Covid 19 een heleboel nieuwe 
behoeftigen achter laat, in onze nabijheid. Men stelt een 
240% toename vast aan voedselpakketten aanvraag! 
(Een betaling op de goede doel-rekening van de 
gouverneur - BE90 9501 5113 5732 - met de woorden 
«Resto du coeur Waver» - voedt onmiddellijk tientallen, 
honderden Belgische gezinnen in nood.) Verschillende 
clubs hebben al zeer positief gereageerd op deze 
uitstorting van solidariteit met onze medeburgers, en ik 
dank hen hartelijk.,

Operatie Cap48 staat ook voor de deur, net als 
voedselbanken. Nieuwe manieren van werken zullen 
worden aangeboden als uw clubs besluiten om deel te 
nemen. Volg District News, Facebook en andere e-mails 
op de voet om u hiervan op de hoogte te blijven.

Jullie zonevoorzitters staan ook aan uw zijde, en het 
GLT-team, en ik zeker, om u te adviseren, om u te helpen 
- hieromtrent bestaat een nieuw telefoonnummer, in het 
District News van september te ontdekken.

Beste Lions, ik wens u alle moed om met toeters en 
bellen een periode te beginnen die zal bewijzen aan de 
wereld dat als mensen in staat zijn om de uitdaging van 
ten dienste te zijn voor anderen te voldoen, zijn het de 
Lions! Wees er trots op en praat erom je heen over.

Veel succes, goede wind en volle kracht vooruit!

Met vriendelijke groeten, 
 
 Marc Allaer

Volle kracht vooruit!
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De resto du cœur 
van Waver 

Het “Resto du Coeur de Wavre”, 
opgericht in 1987, is een van de oudste “ 
Resto du Coeur”in België en de enige in 
de provincie Waals-Brabant.

Haar missie is het uitdelen van 
maaltijden en/of voedselpakketten 
aan mensen in precaire situaties in 
hun dagelijkse strijd tegen armoede en 
ellende.

We helpen ook sociaal achtergestelde 
mensen om ze te re-integreren in de 
maatschappij door nauw samen te 
werken met de OCMW’s van Waver, 
Grez-Doiceau, Chaumont-Gistoux en 
Ottignies, bij wie we erkend zijn als een 
liefdadigheidsinstelling, en om de druk 
van armoede op gezinnen te verlichten.

We krijgen echter geen federale of 
regionale subsidies of financiering van 
de steden en gemeenten waar we actief 
zijn.

Onze activiteiten worden uitgevoerd 
door vrijwilligers die voedsel en 
onverkochte goederen ophalen bij 
de winkels, de onverkochte goederen 
sorteren, voedselpakketten uitdelen aan 
gezinnen en maaltijden bereiden.

Het samenstellen van voedselpakketten 
loopt het hele jaar door, de 
maaltijdbereiding loopt van begin 
november tot eind april.

In 2015 kocht de VZW een oud huis in 
de “Rue Provinciale, 34 in Wavre” en 
verbouwde het om de samenstelling van 
voedselpakkettenen en het restaurant te 
groeperen.

Helaas werden de werken in 2017 
onderbroken door het gebrek aan 
financiële middelen. De pakketjes 
activiteit werd overgebracht naar een 
door het OCMW van Waver gehuurd 
pand, het restaurant werd stopgezet.

In 2019 stelde een nieuw team van 
beheerders zich tot doel de gelijkvloerse 
verdieping af te werken om de productie 
van voedselpakketten verder te zetten 
en indien mogelijk ook het sociaal 
restaurant.

Vanaf 2019 werden verschillende acties 
georganiseerd om onze noden kenbaar 
te maken en de nodige middelen voor dit 
werk te verzamelen.

Daarom werden via verschillende media 
oproepen gedaan.

 Arnaud Baudet, toenmalig voorzitter 
van “Lions Club Argenteuil”, bezocht, 
samen met andere Lions het huis van 
“Resto du Coeur de Wavre” om de 
situatie in te schatten.

Er werd een noodfonds van € 15.000 
vrijgemaakt en gebruikt om prioritaire 
werken uit te voeren.

Een Lions uit Argenteuil is ondertussen 
actieve vrijwilliger geworden en heeft 
zich gemeld als beheerder, zo kon hij nog 

beter deelnemen aan het leven van het 
“Resto du Coeur de Wavre”.

Een echtpaar, dat via de media op de 
hoogte werd gebracht van de behoeften 
van de VZW, besloot een renteloze lening 
van € 50.000 toe te kennen, terug te 
betalen in 4 jaar.

Een speciale rekening werd geopend 
bij de “Fédération des Restos du 
Coeur de Belgique”, waardoor de 
schenkers kunnen genieten van een 
belastingvoordeel, dit heeft hen ook 
in staat gesteld om     € 12.000 te 
verzamelen.

Dit alles samen maakte het mogelijk 
om de werken aan de gelijkvloerse 
verdieping op de eind januari 2020 af te 
ronden.

De voedselpakketten werden 
vervolgens op 15 februari naar het huis 
overgebracht en het restaurant kon op 2 
maart worden geopend.

... TWEEDE DEEL VOLGENDE MAAND

DEEL 1
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Vorming 
Certified 
Lions Guide Nam:  

Voornaam:  

Functie in de club:  

Club:  

GSM:  

E-mail:  

Schrijft zich in voor de training "Gecertificeerde Lionsgids",  

zaterdag 24 oktober 2020 Van 8u30 tot 13u00  

gevolgd door een lichte lunch. 

Hotel Van Der Valk Nivelles - Zuid

Chaussée de Mons 22 1400 Nivelles

Gratise inschrijving: stuur naar 

christian.develer@gmail.com

0475 41 40 93

U bent een gecertificeerde lionsgids en wilt uw termijn  
van drie jaar door de gouverneur laten verlengen.

OF

U bent clubpresident en wenst:  
•  Een nieuwe club de eerste jaren van hun activiteit helpen. 
•  Clubfunctionarissen en leden oriënteren en trainen.
•  De groei en de ontwikkeling van een club aanmoedigen  

en ondersteunen.

DAN NODIGT DISTRICT 112C GLT-TEAM U UIT VOOR  
DE TRAINING GECERTIFICEERDE LIONS GIDS

GECERTIFICEERDE LIONS GIDS

ZATERDAG 24 OKTOBER 2020

Van 8u30 tot 13u00 gevolgd door een lichte lunch 
Hotel Van Der Valk Nivelles - Zuid
Chaussée de Mons 22 1400 Nivelles

Gratis inschrijving: stuur registratie
Naar uw GLT-coördinator: Christian Develer
christian.develer@gmail.com
0475 41 40 93

Inschrijving

WAARSCHUWING
Deelnemers moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, waarvan de verklaring 
wordt verzonden zodra ze zich hebben geregistreerd, om de inhoud van de training 
productief te kunnen bespreken. Ze moeten tussen de 5 en 6 uur besteden aan het 
bestuderen van de documentatie.

LET OP! WACHT NIET 

LANGER ... ER ZIJN 

SLECHTS ENKELE 

PLAATSEN VRIJ!

112C DISTRICT NEWS • SEPTEMBER 2020
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LC Grez-Doiceau 
Specialty Club Benefit 

Nieuw!
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Operatie brillen : 
wordt vervolgd

De nationale zichtbaarheidsoperatie wordt 
opgeschort tot nader order.

Brillen voor MEDICO verzamelen  
kan nog.

Hier zijn de coördinaten van  
het nieuwe oogstpunt:

53 Rue de la belle Haie 
1490 Court St Etienne 
(Toegang tot de voordeur per vrachtwagen)

Voorkom de dag ervoor!

Jeff D'HUYVETTER 
0484 171 122
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LC Asse: 
verkoop maskers

Fondsenwerving wordt dit Lionsjaar  
een uitdaging.

En Lions Asse start alvast met 
de verkoop van chirurgische 
mondmaskertjes!

(Aan 0,60 euro / stuk. Da’s aan  
een zeer ‘scherpe’ prijs!

In een apotheker hier verder op  
worden ze verkocht aan 1 euro 50 !)

Bestellen kan op  
www.iksteunlionsasse.org.

1 doos = 50 mondmaskers = 30 euro  
(= 0,60 euro / stuk)

5 dozen bestellen = + 1 doos gratis!

Stuur deze mail gerust door naar  
andere geïnteresseerden.

Je steunt er onze goede doelen mee!

Alvast bedankt! 
Met vriendelijke Lionsgroeten, 
Joost Van Biervliet
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Rixensart Family Lions Club helpt 
slachtoffers van de Ramp in Beiroet

Onze cashflow stelt ons niet in staat 
om een financiële gift te doen.

De club reageerde op een oproep van 
een lid van het Belgische consulaat in 
Beiroet.

De slachtoffers van de ramp hebben 
kleding nodig voor vrouwen, mannen 
en kinderen, huishoudlinnen, lakens, 
dekbedden, dekens, vaatwerk, potten 
en pannen, kleine huishoudelijke 
apparaten...

De Lions Club Rixensart Family opende 
de deuren van haar sociale garderobe 
en vulde een veertigtal dozen, een 
volume van meer dan 2 m³.

Het Belgische consulaat in Beiroet 
garandeert ons dat deze gift in handen 
komt van Libanezen in nood.

Claude Douhet, 
Lions Club Rixensart Family

LC Rixensart : Andere manieren om te helpen
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Onze Lions vriend Philippe Gerondal vraagt mij om U een belangrijk boodschap  
door te sturen. Waarvan akte. Marc Allaer. 

UNITED NATIONS 75 
LCI is sinds de oprichting een actieve  
NGO-partner van de Verenigde Naties.

Melvin Jones en twee Past Internationale 
Voorzitters waren aanwezig op de Conferentie 
van San Francisco in 1945 en hebben 
deelgenomen aan het opstellen van de  
NGO-hoofdstukken van het Handvest.

Onze vereniging houdt zich aan de idealen 
van de Verenigde Naties, met name op het 
gebied van mensenrechten, gezondheid 
en ontwikkeling. Haar programma’s zijn 
afgestemd op de duurzame doelstellingen  
van de VN.

We hebben actieve vertegenwoordigers in het 
Economisch en Sociaal Comité, evenals vele 
andere comités en agentschappen. 

De Verenigde Naties vieren hun 75ste 
verjaardag en organiseren onder andere een 
online enquête over de prioriteiten voor de 
toekomst. De antwoorden op deze enquête 

zullen de wereldwijde prioriteiten nu en  
in de toekomst aangeven.

Wij geloven dat het een positieve stap zou zijn 
om alle Lions in te schakelen om deel te nemen 
aan deze online enquête.

Het zou een verdere getuigenisvan hun 
belangstelling in de toekomst van de mensheid 
en van hun geest als goede wereldburgers.

Deelnemen aan deze enquête is heel eenvoudig 
en neemt slechts enkele minuten in beslag. 
Ga gewoon naar www.un.org/en/un75 
(het is vertaald in verschillende talen). Het 
enquêteformulier is bijvoorbeeld te vinden door 
direct te klikken op «survey» of op «join the 
conversation» en vervolgens op «survey».

I zou U dankbaar zijn als U de Lions zou 
uitnodigen om deel te nemen aan deze 
enquête.

PID Philippe Gerondal 
LCI Representative to UNO Vienna. 
Lions Task Force Europe Member

Enquête van de Verenigde Naties
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Hotline 112C

 Heb je een specifieke vraag?
 Bent je op zoek naar informatie? 
 Wil je een training? 
 Heb je hulp nodig? 
 Wil je ons een probleem voorleggen? 

We kunnen je helpen! We hebben of zijn  
op zoek naar het antwoord! We zoeken  
een oplossing!

Het GLT District 112C-team

0478 05 02 24
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Kunnen er algemene vergaderingen 
of andere bijeenkomsten van clubs of 
verenigingen plaats hebben ?

Ja, maximaal 50 personen kunnen de 
activiteiten in een georganiseerde 
context bijwonen, bijzonder door een 
club of vereniging, oplettend dat de 
sociale afstand gerespecteerd wordt.

Goed nieuws 
voor onze clubs



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