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Woord van de gouverneur

Lieve vrienden, lieve Lions,
Het is in tegenspoed dat de Lions hun vaardigheid
tonen.
Het is wanneer anderen echt in nood zijn dat ons
medeleven, onze wil om te helpen, onze solidariteit zijn
volle effect heeft.

Marc Allaer
LC Argenteuil
Gouverneur 2020-2021
District 112C

We worden opnieuw ondergedompeld in een
onuitgesproken lockdown, met zijn onvermijdelijke
neveneffecten: moeilijk om te vergaderen, om elkaar
opnieuw te ontmoeten, om te beslissen, om te praten.
SARS Cov-2 dacht waarschijnlijk dat het ons zou
verslijten. Maar laat hem het mis hebben: we gaan hem
laten zien waartoe de Lions in staat zijn.
Nu al tonen verschillende clubs vindingrijkheid en
nieuwigheden om de nodige fondsen te verzamelen voor
hun toekomstige hulpverlening.
Anderen lanceren videoconferenties waar ze nooit
gedacht hadden dat ze dat konden.
Vergeet niet dat het centrale telefoonnummer 0478
550 224 u kan helpen met alle vragen, inclusief
computerproblemen.
Gefeliciteerd met het feit dat jullie allemaal hebben
laten zien dat jullie in staat zijn om positief te reageren

op tegenspoed. Laat anderen uw initiatieven kennen;
onze algemene ervaring zal dienovereenkomstig worden
verbeterd.
De District 112C website (lions112c.org) heeft een
nieuw tabblad genaamd «van alles wat», klaar om uw
ervaringen, uw mededelingen, uw nieuws, uw berichten,
uw...
Het is jouw blog, jouw ontmoetingsplaats, geniet ervan.
Het hele team van mijn kabinet sluit zich bij mij aan om
u te feliciteren, u aan te moedigen om door te zetten en
u eraan te herinneren dat we tot uw dienst staan, klaar
om u te helpen op elke manier die we kunnen.
Zorg voor jezelf en je geliefden.
Met vriendelijke groeten

Marc Allaer
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Christmas
@ Homes

Daar zijn we dan: de kalenders zijn zo pas
besteld.
Velen van jullie hebben namens onze
senioren op deze actie gereageerd: er
worden 7.500 kalenders verspreid.
Goed gedaan en bedankt voor hen.
Jullie zijn fantastisch!
Marc Allaer
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Actie Voedselbank
met Delhaize
Actie Voedselbank
met Delhaize gaat dit
jaar door van 5 tot 25
november.
Maar de vrijwilligers mogen
zich niet op de parking noch in
de inkom opstellen.
De verkoop zal uitsluitend
door het personeel aan de
kassa gebeuren.
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Goede doel zoekt club
Geachte mevrouw, geachte heer ,
Ik ben de Manager van een algemene woondienst die momenteel 21 tieners van 12
tot 18 jaar huisvest.
De SRG L’Olivier, gevestigd in de gemeente van Sint-Gillis, werd drie jaar
geleden opgericht om te reageren op het gebrek aan plaatsen beschikbaar voor
tienerjongens die gespecialiseerde hulp nodig hebben buiten hun familie. Sinds
2017 zijn we goedgekeurd door de Algemene Administratie voor Jeugdbijstand. We
hebben momenteel 15 plaatsen in het hoofdgebouw en 6 plaatsen voor jongeren in
semi-autonome appartementen.
Onze jongeren werden geplaatst om redenen van bescherming want ze vinden
geen ondersteuning die nodig is voor hun goede ontwikkeling binnen hun gezin. In
overeenstemming met ons onderwijsproject, is onze missie gericht op de sociaaleducatieve ondersteuning van elke jongere, door een welwillend en geruststellend
ontvangst en de uitvoering van een geïndividualiseerd project dat rekening houdt
met de werkelijkheid van de behoeften en met de vaardigheden van de jongere en
zijn gezin.
Voor jongeren die in semi-autonome appartementen wonen, is het project gericht
op het leren van de tools die essentieel zijn voor het leren van onafhankelijkheid en
het toegang tot het volwassen leven.
Hun opleiding een prioriteit voor ons team.
Ons structuur is recent geregistreerd in het officiële netwerk en we zijn momenteel
op zoek naar partners en ondersteuning die ons projecten mogelijk maken in de
richting van een verbetering van het dagelijkse leven van de jongeren, maar vooral
die hen nieuwe perspectieven buiten onze instelling zullen bieden.
We zijn momenteel bezig met de organisatie van een Sinterklaasfeest en we
hopen dat onze jongere van een aangenaam fuif zullen kunnen genieten. Onze
quarantaine die net voorbij is, heeft getoond dat de jongeren een voorbeeldig
gedrag hadden. We zouden hen graag cadeaubonnen kunnen bieden, ideaal geldig
in multimedia- of sportwinkels met een totaal budget van 1000 euro. Zou uw
organisatie aanvaarden ons project voor zijn geheel of gedeeltelijk te financieren?

Mocht er geen financiële hulp kunnen komen, dan zijn we ook op zoek naar schildermateriaal
voor de jeugdkamers te kunnen renoveren en fietsen in goede staat voor wandelingen in het
bos tijdens de weekenden.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Hoogachtend,
RICHEBOIS Anne
Directrice - SRG l’Olivier
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Goede doel zoekt club

Geachte Voorzitter,
Voor onze school zijn wij op zoek naar fondsen voor ons muzisch project.
Graag stellen wij onze school, onze leerlingen en het project even voor.
Onze school, de Heemschool, is een kleuter- en lagere school van het GO! voor kinderen met
een matig tot ernstig mentale beperking, al dan niet met een bijkomende fysieke beperking
en/of autisme. Onze school is gelegen in Neder-Over-Heembeek. Wij proberen onze leerlingen
dingen bij te leren en te werken aan hun zelfredzaamheid, welbevinden en communicatie met
een gedreven team, elk verantwoordelijk voor zijn/haar eigen discipline. Er lopen ongeveer 127
leerlingen school bij ons en we begeleiden hen met een 50-tal personeelsleden.
Wij proberen te werken aan het welbevinden en het op gang brengen van communicatie van
onze leerlingen vanuit verschillende invalshoeken. Eén manier waarop we hun welbevinden
proberen te verhogen, is hen ervaringen te laten opdoen via muziek en dans. Daarvoor werkten
we de laatste jaren samen met een externe partner: ‘musical on stage’.

-overleggen met elkaar
-durven vragen om hulp als iets niet lukt
-zelf initiatief nemen
-vragen om een muziekstukje ‘nog’ eens te spelen of aangeven dat het genoeg is
-aangeven dat een dansmoment of muziekstukje leuk of niet leuk is voor hen
-…

Het voordeel van het werken met déze externe professionele partner is dat deze doelgroep hen
ligt. Het is niet zo eenvoudig om partners te vinden die vlot met onze doelgroep aan de slag
kunnen. Er wordt gedifferentieerd en in onderling overleg te werk gegaan, rekening houdend
met de noden van onze leerlingen: soms individueel, soms klassikaal, soms met verschillende
klassen samen. De bedoeling is dat élk kind op onze school kan genieten van dit muzisch
aanbod.

Omdat we voelen dat het muzisch werken een grote invloed heeft op het
welbevinden van onze leerlingen, willen we dit project erg graag verder zetten met
deze professionele partner. Om dit te kunnen waar maken, zijn we nog op zoek
naar sponsoring voor ons project. Dit project kost voor een volledig schooljaar
ongeveer €5500. We hopen dat we kunnen rekenen op jullie steun en dat we
met verschillende giften en subsidies het bedrag kunnen bijeen sparen om onze
leerlingen deze mooie momenten te kunnen aanbieden.

De doelen waaraan gewerkt worden kunnen heel erg verschillen naargelang de groep kinderen.
We geven graag een kleine oplijsting van doelen waaraan gewerkt:

Indien jullie graag nog meer informatie willen hebben over onze school of het project,
kunnen jullie gerust contact opnemen met Maaike De Winne

-het ervaren van spanning/ontspanning in dans en muziek

Met vriendelijke groeten,
Maaike De Winne
Directie

-het ervaren van verschillende soorten muziek, dans, ritmes, melodieën
-genieten van het spelen op verschillende muziekinstrumenten: piano, trom, boomwhackers, …
-het samen zingen van een muziekstuk
-het zelf begeleiden van een muziekstuk
-…
Naast het werken aan doelen over het muzische en het welbevinden, wordt er ook gewerkt aan
assertiviteit, sociale vaardigheden en communicatie:

Krista, Chris, Inge, Fien en Nele
namens de werkgroep muzische vorming
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Doorslaggevende hulp
bij het dagelijks leven

Ondersteuning van de
training van een hulphond

van de adventskalender voor de hond
«Cairo».

Velen hebben al eerder hulphonden
gezien en kunnen zich voorstellen hoe
belangrijk ze zijn voor mensen met een
handicap. Wat minder bekend is, is dat
ze zorgvuldig worden getest op hun
geschiktheid als pup en vervolgens 2 jaar
worden getraind.

De club hoopt dit bedrag dit jaar
opnieuw te verhogen ondanks de Corona
beperkingen voor de «Lord» die dit jaar is
geselecteerd.

De Duitstalige Lions Club Brüssel
Charlemagne (https://www.lionscharlemagne.be/), die sinds haar
oprichting 11 jaar geleden veel
verschillende projecten heeft gesteund,
is nu «op de hond gevallen». De inzet
van het non-profit trainingscentrum
“Os’mose” in 4130 Esneux ten zuiden
van Luik (https://www.os-mose.be/)
heeft haar overtuigd om de integratie
van mensen met een handicap in
het dagelijks leven met behulp van
hulphonden te steunen.
De Lions club heeft de kosten van de
tweejarige training van €15.000 vorig
jaar al kunnen verhogen door de verkoop

ONZE PETEKINDEREN
« LORD » & « KAIRO »
Ook dit jaar zullen de sponsors de kosten
van het drukken van de adventskalender
financieren, evenals de prijzen van de
zeer slimme verloting in verband met de
aankoop van de kalender.
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NIEUW: ONLINE VERSIE!
In plaats van de traditionele verkoop op
«strategische» locaties in instellingen en op
bepaalde markten waar het niet meer of
slechts in zeer beperkte mate mogelijk is,
gaat de Lions Club dit jaar vanaf eind oktober
2020 verkopen, namelijk een papieren EN
een ONLINE editie van de kalender voor een
ongewijzigde prijs van 7 €.
De leden van de Lions Club Brüssel
Charlemagne hopen van harte dat het
sociale engagement van de club om het
dagelijkse leven van de mensen in nood te
vergemakkelijken met behulp van een hulphond
ook dit jaar weer vele vrienden van de kalender
en nieuwe supporters zal overtuigen!

HOE/WAAR KUN JE DE KALENDERS KOPEN?
Details over de aankoop en betaling van de kalender zijn te vinden op de website van de Lions
Club (in Duits) https://www.lions-charlemagne.be/adventskalender-2020/
Uw kunt al uw vragen stellen en bestellingen uitvoeren of in het Online Shop
https://www.lions-charlemagne.be/adventskalender-2020/adventskalender-online-shop/
of per mail aan info@lions-charlemagne.be. U vind hier een eerste glimp op de online kalender
https://tuerchen.com/lions-Brüssels-charlemagne.be

DANK U WEL!
Wij danken de ambassadeur van de Republiek Oostenrijk, de ambassadeurs van Duitsland
en de Zwitserse Bondsstaat bij het Koninkrijk België en de eerste minister van de Duitstalige
Gemeenschap van België voor het overnemen van het beschermheerschap van de Lions Club
Brüssel Charlemagne voor dit jaar.
Veel dank ook aan onze sponsors!

DE PROJECTEN VAN DE LIONS CLUB IN
VOORGAANDE JAREN:
De voorbije jaren heeft de Lions
Club Brüssel Charlemagne concrete
investeringen gefinancierd in het
vrouwenopvangcentrum «Chèvrefeuille» in
Elsene, in het kinderdagverblijf «Arbre de
Vie» in Schaarbeek (dat jonge moeders in
precaire situaties de mogelijkheid biedt
om een opleiding te volgen terwijl ze voor
hun kinderen zorgen), in “Cité Sérine” in
Schaarbeek die die therapeutische en/of
palliatieve zorg biedt, ook voor kinderen,
en in «Opération Thermos» (dat warm eten
verdeelt aan minderbedeelde).
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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?

0478 05 02 24
We kunnen je helpen! We hebben of zijn
op zoek naar het antwoord! We zoeken
een oplossing!
Het GLT District 112C-team
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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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Resultaten algemene Vergadering van de VZW

http://www.lions112c.org/nl/verkiezingen-resultaten-district-c/
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Musicalions
Lions European Musical Competition
wordt dit jaar uitzonderlij
MUSICALIONS
YOUNG TALENTS COMPETITION
18 APRIL 2021
MARIMBA - VIBRAFOON
Aangezien het Europa Forum met de Europese
muziekwedstrijd Lions European Musical Competition
in oktober 2020 niet doorgaat maar verschoven is
naar oktober 2021 en onze nationale kandidaat voor
deze wedstrijd reeds gekozen werd organiseren we
dit jaar een buitengewone wedstrijd met een aparte
instrumentenkeuze. Bovendien is de moeilijkheidsgraad
van de repertoriumwerken enigszins verlaagd zodat er
meer muzikanten kunnen deelnemen.
SELECTIE EN FINALE IN HET CC HET SPOOR,
EILANDSTRAAT 6 TE HARELBEKE OP ZONDAG 18
APRIL 2021.
De selectie van 9.30 uur tot 17.30 uur is gratis
toegankelijk. De finale, om 19.30 uur gevolgd door een
optreden en een receptie, kost 15 euro.
Wij nodigen elke club uit op zoek te gaan naar mogelijke
kandidaten voor deelname aan deze wedstrijd.
Meer gedetailleerde informatie kan u bekomen bij uw
districtsverantwoordelijke Peter Vervaecke
(District A), Jan De Maeyer (District B) en Sebastiaan
Temmermans (District C) en op de website
www.lionsbelgium.be

Musicalions

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