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HOTLINE 112C

Je had al een e-mailadres als referentie 
communication112C@gmail.com. Nu heb je ook een 
exclusief telefoonnummer: 0478 05 02 24

WOORD VAN DE GOUVERNEUR 3 

7

8

Viva For Life

Actie armoede 
Oudergem

HOTLINE 112C

Vous aviez une adresse courrielle de référence 
communication112c@gmail.com. Vous avez à présent 
également un numéro d’appel exclusif  : 0478 05 02 24
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Marc Allaer

LC Argenteuil 
Gouverneur 2021-2021  

District 112C

Lieve vrienden, lieve Lions,

Aan het begin van tweeduizend eenentwintig, waarbij 
wij kerstavond en nieuwjaarsavond achter ons lieten 
die rustiger waren dan gewoonlijk, en zoals velen van u 
ongetwijfeld, was ik bezig de balans op te maken van dit 
vreemde jaar.

Ik vroeg me af hoe en waar we de positieve kracht konden 
vinden die ons zou helpen om deze nieuwe stap te zetten.

Natuurlijk zouden we de herinnering aan het negatieve 
verleden kunnen gebruiken om des te meer een positief 
heden in de verf te kunnen zetten door terug te komen 
op de dingen die zo absurd en/of triest en/of moeilijk te 
overstijgen zijn.

Want behoort het niet tot de erfenis van het DNA van 
de Lions dat we in het positieve denken de impulsen van 
mededogen vinden, het verlangen om te helpen met eigen 
inzet voor anderen in nood? De echte moeilijkheid ligt in 
het feit dat we zoveel te lijden hebben van de afzondering, 
van een gebrek aan gezelligheid, van zichtbare en concrete 
tekenen van vriendschap, we missen zoveel van die 
glimlachjes die nog verborgen zitten in onze maskers, we 
hebben zoveel nodig wat het toonbeeld van de mensheid is: 
onmiddellijke gezichtsherkenning, degene die ons in staat 
stelt om in sympathie (sun - pathein: mee lijden) te treden, 
alles wat we zo missen dat het tevergeefs lijkt om dan te 
proberen een onsje reden te vinden om ons te verheugen. 
En toch kunnen we, met vertrouwen vooruitkijken naar 
het volgende kwartaal, nu al de mogelijke acties van de 
mooie dagen in gedachten houdend: het verwelkomen van 
onze nieuwe leden, het weer op gang brengen van onze 
buitenactiviteiten, het zo goed mogelijk helpen van deze 
nieuwe tijdelijke schipbreukelingen die SARS-Cov-2 om ons 
heen heeft verspreid.

En terwijl ik deze editoriaal schrijf is het Kroatië, dicht bij 
ons, dat wakker wordt onder de ruïnes van de aardbeving 
van 7 op de Richterschaal die het zuiden van de hoofdstad 
Zagreb heeft getroffen, waardoor duizenden mensen van 
alle leeftijden op straat komen te staan, in een regio die al 
sowieso niet erg welvarend is, in winterse temperaturen en 
weersomstandigheden.

België heeft via het Multi District onmiddellijk gereageerd 
door 10.000 euro te betalen aan onze tegenhanger LIONS 
DISTRIKT 126 HRVATSKA. De vier districten doen dus een 
beroep op de goede wil van de clubs en elk van de Lions 
om deze mensen te hulp te komen die in de kou worden 
gezet. De directe noodzaak is het vinden van permanente 
onderkomens, in de vorm van containerstacaravans. Meer 
informatie is te vinden in het Districtsnieuws.

En zo gaat het leven verder - we komen net uit het 
vakantieseizoen en we staan weer oog in oog met een 
ander stuk ellende. 

Kop op, hou er de moed in !!

Heeft de populaire wijsheid niet altijd gezegd: na regen 
komt zonneschijn!

Ik wens ieder van jullie een gelukkig Lionsjaar toe, omringd 
door hen die jullie dierbaar zijn. En ik ben er trots op dat ik 
jullie gouverneur ben.

Met vriendelijke groet,

 
 Marc Allaer

Woord van de gouverneur
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Goede doel zoekt club(s):  
Haricot Magique

Beste,

Misschien zijn jullie ouders ? Misschien hebben 
jullie vrienden gesteund in hun ouderschap ? Dan 
moet U zeker het belang van een plaats zoals 
Haricot Magique (Magische Boon) beseffen!

Het karreke-café Haricot Magique in Brussel is 
een unieke plaats: naast een café is het ook een 
plaats voor ontmoeting tussen kinderen en een 
uitwisselingplaats voor ouders. Voor de kinderen 
is het een schatkist met speeltjes, speelgoed, 
boeken in een volledige aangepaste binnen- en 
buitenruimte. Aan ouders geeft de karreke-café 
het mogelijkheid om ontspannend te ademen met 
het rustige gevoel dat hun kinderen daar veilig 
zijn. 

Steun aan ouderschap is het eerste doel van dit 
project en iedereen die daar langs komt wegens 
zijn eigen persoonlijke redenen. Hier heersen 
waarden als solidariteit, delen, wederzijdse hulp, 
samenwerking. 

Vandaag overleeft het karreke-café dankzij 
giften et vrijwilligers. Maar we willen verder: we 
willen een echte bron voor ouders zijn zodat ieder 
ouder daar antwoorden kan vinden op zijn vragen. 
En er zijn vragen op alle leeftijden! 

Hoe kunnen we die bron beschrijven? Een 
toegang voor alle professionelen (vroedvrouw, 
psy’s, opvoeders, …) een permanentie om te 
luisteren, ateliers (borstvoeding, communicatie, 

EHBO, …) en vele andere dingen om zoveel 
mogelijk ouders te steunen met antwoorden voor 
hun vragen. 

Om zo een project te sturen moeten we natuurlijk 
middelen hebben. 

We zijn wel bewust dat 2020 een arm jaar is voor 
caritatieve doeleinden en geld inzameling, maar 
ik vraag U voor die mensen een beetje hoop te 
geven voor 2021. Het kan persoonlijk of via Uw 
prestigieuze Club, in 2021 en/of voor de volgende 
jaren. Laat maar weten hoe en wanneer ik U kan 
contacteren. 

U kan ons zeker nu al steunen (tot 16jan) met het 
tekenen van onze petitie wiens doel is het belang 
van onze project te tonen aan de overheid. Zie 
openpetition.eu/!haricotmagique

Ik dank U al voor het lezen van mijn vraag en voor 
alle hulp die ervan zal voortvloeien zoals raden, 
contacten, financiële steun, medewerking, …

 

Met dankbare groeten, 
Celine 
Vrijwillige bij Haricot Magique 

www.haricotmagique.be

www.facebook.com/haricotmagique.be

www.instagram.com/cafepoussette
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Christmas  
@ Homes

Beste Senior,

Zoals ieder jaar sinds 2001 komen wij in de 
donkerste maand van het jaar en voor de 
feesten u een bezoekje brengen.

En dat doen we nooit met lege handen maar 
met een jaarkalender voor het komende jaar 
en koekjes van Jules Destrooper.

Zo kan het jaar zoet eindigen en het volgend 
jaar kleurrijk verlopen: iedere maand een 
bekroonde kleurrijke tekening van de 
tekenwedstrijd voor jongeren op het thema 
van de vrede!

Met de huidige pandemie kunnen we jullie 
niet persoonlijk komen bezoeken maar bij 
onze kalender en zoetigheid dit woordje van 
bewondering voor u en de verzorgers, sterkte 
en beste wensen.

Hartelijke groet, 
De leden van Lions Club Zaventem National 
Airport-Erasmus
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Le Lions La Hulpe wordt een bevoorrechte 
partner van « OPERATION Plus qu’un 
PULL » ten voordele van de Plaatselijke 
Ziekenwagens .

ACS (http://acs-lahulpe.be) is een 
Zorgencentrum dat jaar na jaar 
uitgroeide tot het belangrijkste van 
België. Meer dan 400 leden waarvan 
naganoeg 95 % onbezoldigde vrijwilligers 
met 24 interventiewagens waarvan 
11 ziekenwagens, een logistieke 
ondersteuningseenheid, enz.

Dit staat voor 9.000 interventies per jaar 
waarvan 3.000 hoogdringende medische 
tussenkomsten en tot op heden 600 
COVID interventies.

ACS is o. a. tussengekomen in Gislenghien 
(Geldenakenb), het treinongeval in 
Buizingen en de aanslagen in Brussel, o.a. 
in het station Maalbeek.

Deze vereniging zoekt voortdurend 
nieuwe fondsen o. a. voor de bouw van 
een bijkomende bergplaats (budget : 
ongeveer 500.000 euros) om o. a. tijdens 
de winter een deel van de ziekenwagens 
“ in een warme ruimte” te kunnen 
parkeren met het materiaal op een goede 
temperatuur.

Een dynamische handelaar uit La Hulpe 
(Brasserie DoK’S) heeft rondom zich 
verschillende verenigingen en mensen 
van goede wil samengebracht om 

de actie « Opération plus qu’un Pull » 
te organiseren die erin bestaat een 
Sweatshirt met een origineel pochet 
(www.chilloutpepper.com) aan te kopen 
voor 49 euros waarvan 10 euros voor ACS 
samen met een kortingsbon van 10 euros 
voor één dagschotel in zijn uitbating.

Bovendien neemt de welgekende 
foorkramer Ets. DECORTE (de gekende « 
smoutebollen » zoals men in Brussel zegt) 
aan de actie deel door aan de rusthuizen 
van de gemeente (er zijn er twee) en aan 
de ziekenhuizen uit WB beignets aan te 
bieden voor elke verkochte Sweatshirt 
maar ook aan de “Home reine Astrid” 
van La Hulpe die 58 kinderen in familliale 
nood herbergt en het belangrijkste goede 
doel is dat onze club steunt. Wees zeker 
dat de kinderen zullen smullen.

Het is de bedoeling van 500 pulls te 
verkopen !

Onze club rekent op de vrijgevigheid van 
Lions en dit is dan ook een iets anders 
geschenk dan de traditionele wijn- 
champagne en/of pralineverkopen.

Vzw Lions Club La Hulpe (vroeger 
Argentine)

Jean-Louis Watrice 
Beheerder - Secretaris 
www.lionslahulpeargentine.be

Opération  
« Plus qu’un pull »

www.acs-lahulpe.be

www.chilloutpepper.com



Viva For Life
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Proficiat voor uw omzet ! Meer 
resultaten in het District News 
van februari.

Marc Allaer



LC IXELLES ALIZÉS : PRALINES • 8112C DISTRICT NEWS • JANUARI 2020

BRAVO EN HARTELIJK DANK!

Beste verzorgers, wij willen u onze 
dankbaarheid en steun betuigen voor 
alles wat u doet voor uw bewoners, 
onze senioren. Zij hebben recht 
op onze speciale aandacht in de 
dagelijkse begeleiding in deze zeer 
moeilijke gezondheidssituatie waar 
we allemaal mee te maken hebben.

Wij vergeten u niet, daarom bieden 
wij u, bij wijze van dank, ‘’onze’’ 
Champagne aan om te delen met het 
personeel van uw rusthuis en wensen 
u een prettige vakantie en einde jaar!

De voorzitter en leden van de Lions 
Club Zaventem NAE.

Chris, Guido, Eric, Guy, Peter, Jean-
Luc, Michel, Jean-Pierre, Rinus, 
Bernard, Benoît, Paul, Ekke, Jean-
Marie, Jean-Pierre, Domenico, Nico, 
Dennis, Jacques, Rik, Luc, Sandro, 
Stéphane, Denis, Philippe, Ronald, 

WE SERVE

Lions Club XL Alizés :  
Action Pralines et Champagne 
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workshop 
videoconferentie-
vergadering

Het trainers team van district 112C nodigt u uit om deel  
te nemen aan een workshop gewijd aan

«DE VIDEOCONFERENTIEVERGADERING»

Wanneer? 
•  Zaterdag 23/01/2021 van 11.00 uur tot 12.30 uur
•  Of dinsdag 26/01/2021 van 20.00 tot 21.30 uur
•  Of op vrijdag 29/01/2021 van 12.00 tot 13.30 uur

GEÏNTERESSEERD? KLIK OP DEZE LINK: 

https://8x8.vc/district112c/marc.allaer



Peace posters  
contest

CONTACT 

0487 320 814 
marysegenet@yahoo.fr
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Het thema van het jaar 2020-2021  
is nog niet gekend. Meer info’s ASAP.  
Deze link is ook een aanrader: 

http://www.lions112c.org/nl/vredesposter/
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Aardbeving in Croätie

Ziehier een deel van een tekst die zal 
verspreid worden in gans België door de 
Raad van de Gouverneurs. 

Ik tel op jullie allen.

Met dank bij voorbaat.  
Marc Allaer, Gouverneur

Dit keer heeft op 29 december een 
grote aardbeving de Kroatische steden 
Petrnja en Sisak en alle omliggende 
dorpen verwoest, met ernstige schade 
en paniek tot gevolg. Ze betreuren er 
vele gewonden en doden, maar bovenal 
duizenden gezinnen die alles verloren en 
dringend hulp nodig hebben.

De Lions van Kroatië hebben een 
project opgezet waarbij bewoonbare 
containers (zie foto’s) aangekocht 
worden om al deze gezinnen tijdelijk te 
herbergen. Elke container kost 5.000€. 
Om dit project te ondersteunen deden 
zij een beroep op LCIF, maar ook op de 
Lions van Europa. Ons Multiple District 
heeG reeds 10.000€ geschonken en 
onze districten zullen in de loop van 
de week beslissen hoe ze dit bedrag 
kunnen bijpassen met hun budget.

Daarnaast wordt aan de 
leden gevraagd om een 
extra donatie te doen aan 
het steunproject van onze 
districten en ons MD.

Uw financiële steun zal 
worden geïnd via de rekening 
van het VZW Humanitair 
Fonds BE12 3630 1354 6492 
en vervolgens rechtstreeks 
naar Kroatië worden 
overgemaakt.

Ons motto WE SERVE is 
onze raison d’être.
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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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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



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