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Marc Allaer

LC Argenteuil 
Gouverneur 2020-2021 

District 112C

Beste Lions vrienden,

Het weer begin april deed ons in 48 uur van 23°C naar -2°C 
springen. Het sociale leven van onze clubs en leden volgt 
een beetje op deze opeenvolging van richels en troggen: 
we zijn geneigd om er in te geloven, in deze beroemde 
deconfinement, om ons beter te barakken in een zoveelste 
opsluiting. En toch waren er vol vertrouwen pogingen 
tot actie: zo’n club had een grote barbecue gepland, 
een andere nog een dagje vissen, nog een andere de 
vernieuwing van een toeristenrally te voet of met de auto ...

En aan de andere kant kon ik met jullie de fantastische 
wals-aarzeling die clubs in staat stellen om zichzelf 
opnieuw uit te vinden op aanvraag leven. Opnieuw zag ik de 
snelheid, de slankheid, de elegantie waarmee je je plannen 
veranderde. Geen vergadering mogelijk? Jammer, we 
veranderen de dag buiten door een dag «wijnverkoop» via 
Internet. We Serve-mandjes worden benadrukt om de hulp 
aan studenten in financiële moeilijkheden te verhogen. We 
passen ons aan, we creëren, we moduleren, we «doen met», 
het oog geklonken naar deze toekomst steeds dichter waar 
we elkaar eindelijk echt kunnen zien, gevaccineerd en naar 
voren geduwd door onze dorst om te dienen.

Jullie zijn geweldig!

Het enige nadeel dat ik echt betreur: Operatie Vacci-Lions, 
uitgevoerd in samenwerking met onze vrienden van 
district D, die jammerlijk is leeggelopen in het licht van 
de onmogelijkheid van onze instellingen om de ontvangst 
van Lions-vrijwilligers in aanvaardbare sanitaire 
omstandigheden te organiseren, en in het licht van de 
veelheid aan last-minute organisatorische omkeringen. 
Dank aan u allen voor uw vele toepassingen die helaas niet 
succesvol zullen zijn, omdat uw veiligheid niet kan worden 
gewaarborgd door de verschillende machtslagen aan de 
controles van de vaccinatiecentra van Wallonië.

Maar ook hier kan een gemiste kans niet al diegenen 
uitwissen die zich aan ons zullen presenteren om in het 
zicht van onze medeburgers de aanwezigheid van mooie 
mensen die klaar staan om te dienen, aan de orde te 
stellen.

Wacht even, beste Lions Friends, de goede dagen liggen 
voor ons, bijna voor de deur van jullie deuren.

Met vriendelijke Lions groet,

 Marc Allaer

Woord van de gouverneur
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Jeugd: de toekomst van het land, 
de samenleving... en de Lions!

Beste Lions vrienden,

Ieder van ons neemt in zijn club deel aan edelmoedige acties voor de 
werken die we steunen.

Dat is heel goed en het is noodzakelijk om door te gaan ondanks de door 
de Covid verminderde middelen. 

We hebben echter allemaal door het recente nieuws kunnen zien hoe 
benard de toestand voor de studenten geworden is. Vóór deze periode 
was het al moeilijk voor hen om aansluiting te vinden bij de zakenwereld, 
maar deze pandemie heeft dit probleem nog aanzienlijk verergerd.

Daarom wil ik uw aandacht vestigen op de jongeren en vooral op de 
studenten, die de toekomst en de toekomst van Lions vertegenwoordigen.

Momenteel zijn er te veel studenten die wanhopig op zoek zijn naar een 
stage om hun diploma te halen, ongeacht hun studierichting. Maar er zijn 
te weinig stageplaatsen.

Velen van ons bekleden verantwoordelijke functies in onze 
beroepsomgeving en zouden, daar zijn wij zeker van, stageplaatsen 
kunnen aanbieden aan deze jongeren, die onze toekomst zijn.

Denk er alstublieft over na en overweeg wat u voor hen kunt doen door 
op hun verzoek in te gaan, stageplaatsen aan te bieden of enige andere 
actie voor hen te ondernemen.

Eén ding is zeker: zij zullen ons zeer dankbaar zijn in een tijd waarin zij ons 
vertrouwen en onze aandacht nog meer dan ooit nodig hebben.

Met vriendelijke Lions groet, 
Gautier Bolle en Jérôme Le Roy 
Lions Club Genval Six Vallées
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Operatie 
« Vacci-Lions »  
geannuleerd ...

Zie edito van onze gouverneur
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LC Iris en hun 
Paasmandjes

Na de wondermooie 
kerstdecoraties, verzonnen en 
met liefde uitgevoerd door onze 
dierbare Inès kwam de Lente 
voor de Irisleden, voor wie 
zelfs geconfineerd, ideeën en 
projecten niet ontbraken...

Vandaar de schitterende fijne 
Paasmandjes, vol bloemen en 
chocolade eitjes verwezenlijkt 
door hun Voorzitter Dany 
Renous.

112C DISTRICT NEWS • 04 2021 6



De gezondheidscrisis houdt aan en 
ontmoetingen tussen vrienden blijven in gevaar. 
Als gevolg moet de BBQ die traditioneel op  
1 mei plaats grijpt weer afgelast worden.

Laat maar! Leden van de Braine-Alleud Lions 
Club zetten hun inspanningen voort om kinderen 
in moeilijkheden en slechtzienden te helpen 
en organiseren in plaats van deze jaarlijkse 
landelijke bijeenkomst een uitzonderlijke 
wijnverkoop.

U wordt daarom uitgenodigd om hun 
inspanningen te steunen door deel te nemen 
aan de «Zomerwijnverkoop» die in het weekend 
van 1 mei 2021 zal worden georganiseerd via de 
website:

www.lionsbrainelalleud.be

We hebben een assortiment wijnen van hoge 
kwaliteit geselecteerd, om gekoeld te drinken 
tijdens uw BBQ. Bezoek onze site, maak uw 
keuze en volg de instructies om uw bestelling  
te plaatsen.

Uitnodiging: 
Zomerwijnverkoop 
1 mei 2021
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We 
need
you!

Open brief aan  
alle Lions van District 
112C

Beste vriendinnen en vrienden,

Als jong Lions heb ik onlangs afgesproken 
met het comitee van mijn club om de leiding 
te nemen over het jongeren comitee voor het 
op voet stellen van een “lions jeugd branch 
club”.

Trots op mijn missie, is de bedoeling van deze 
brief om mezelf voor te stellen en mijn project 
bekend te maken.

Mijn naam is Stanislas Lalot, ik ben de 
kleinzoon van Gente Françoise voorzitster 
van onze L.C. Berchem Zavelenberg en 
verantwoordelijk voor de supplies van district 
112C en Lalot Michel, GMT van dezelfde club.

Zij zijn degenen die me de «lionsvezel» hebben 
gegeven die ik waardeer.

Ik wil mijn naaste helpen door mijn medeleven 
te betuigen aan degenen die lijden, en mijn 
hulp en mijn steun aan de zwakken aan te 
bieden, ik wil hun moelijkheden verlichten, de 
meest behoeftigen helpen.

Kortom, ik wil ons motto “We Serve” in de 
praktijk brengen.

Ik ben 20 jaar oud, ik ben een muzikant, ik 
begin in het professionele leven, ik heb veel 
ideeën en ik zou graag met de medewerking 
van mijn club een “Jeugd branch Club” willen 

oprichten.

Ik heb u nodig om mij te helpen, niet 
financieel, maar alleen om te genieten van 
uw ervaring, uw adresboek, uw kennissen, uw 
vrienden, uw kinderen, uw kleinkinderen die 
aan dit avontuur zouden willen deelnemen.

Op dit moment is het mijn doel om via 
videoconferenties ontmoetingen te 
organiseren met andere jonge mensen van 18 
tot 30 jaar oud uit alle lagen van de bevolking 
die een beetje om hun naaste mensen geven 
en die geïnteresseerd zouden zijn om samen 
met anderen in een geest van solidariteit en 
vriendschap zouden willen mee doen.

District 112 C en L.C. Berchem Zavelenberg 
steunen mij. Ik draag bescheiden mijn 
steentje bij aan de bouw van dit project dat 
mij ook na aan het hart ligt.

Help me per mail op het volgende adres: 
lalotstanislas95@gmail.com

of per tel.: Gente Françoise, Voorzitster van 
L.C. Berchem Zavelenberg 0475/327 444

Heel erg bedankt en welicht tot ziens,

Stanislas Lalot, 
Lions Club Berchem Zavelenberg
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‘ We serve manden’  
voor studenten: Balans

956 kg is het gewicht van onze  
«We Serve-mandjes» voor studenten  
in financiële moeilijkheden.  
Een prachtig resultaat.

Met dank aan de clubs die zich 
hebben gemobiliseerd voor de actie: 
Brussel Bruocella, Bruxelles Saint 
Hubert, Duché de Brabant, Argenteuil 
Belle Alliance, Berchem Zavelenberg, 
Lasne, Woluwe Constellations, Wavre, 
Rixensart.

Deze actie eindigde eind maart.

Voor clubs die niet de kans hebben 
gehad om deel te nemen aan deze 
campagne, wordt deze in oktober 
2021 hervat.

Bedankt allemaal.

Claude Douhet 
Lions Club Rixensart Familie

Tel. 0476/59.20.49 
claude.douhet@skynet.be 
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De GLT-team herinnert u aan:  
De Informatica- Zaterdagen

VOLGENDE AFSPRAKEN 

- Zaterdag 24 april om 10u30: Excel

- Zaterdag 29 mei om 10u30: sociale netten

ADRES 

https://8x8.vc/zavelenberg/christian.develer
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Crowdfunding  
Lions Club Bruxelles Aurore:  

DE INSTELLING « LES CAILLOUX »,  
HET FILANTROPISCHE PROJECT VAN  
DE LIONS CLUB BRUXELLES AURORE

Sinds meerdere jaren brengt onze Lions 
Club Bruxelles Aurore een financiële steun 
aan de Instelling « Les Cailloux » Deze 
instelling beheert een opvangcentrum dat is 
goedgekeurd voor de opvang en behandeling, 
onder kostschool, van 30 kinderen en tieners 
met gedragsproblemen als gevolg van 
persoonlijkheids- en/of gezinsstoornissen 
die voornamelijk relationele en emotionele 
aspecten storen, van een zodanige ernst dat zij 
een multidisciplinaire steun nodig hebben.

WAT STEUNEN WE DIT JAAR?

In overleg met de Directrice van de instelling « 
Les Cailloux », wensen we dit jaar de uitrusting 
van de leefruimten van de kinderen en in het 
bijzonder de renovatie van de leefruimte van 
de tienergroep te ondersteunen. Dit omvat het 
leggen van tegels, het opnieuw schilderen van 
muren, het kopen van nieuw meubilair en het 
creëren van een ruimte voor verzoening. 

Dit project gaat naar schatting 7.500 euro 
kosten. 

WE REKENEN OP U !

De huidige sanitaire maatregelen laten ons niet

toe om onze jaarlijks geplande evenementen 
te organiseren zodat we de nodige fondsen 
kunnen werven om onze actie ten gunste 
van dit project voort te zetten.

Het is dus dankzij een andere 
fondsenwervingsformule, de crowdfunding, 
dat we oproepen tot uw steun en uw 
vrijgevigheid.

De fondsenwervingsactie om ons te 
steunen met dit project zal plaats vinden 
tijdens een zeer specifieke periode: van 26 
april vanaf 9 uur tot 6 juni, 23 uur, via het 
beveiligde LabCap48-platform dat u kunt 
vinden op Internet of via de link naar de 
crowdfundingoperatie die zo snel mogelijk 
op de Facebook-pagina van ons District 
zal gepubliceerd worden.

UW SNELHEID IS GOUD WAARD...

De eerste acht projecten die 50% van 
het gewenste bedrag bereiken, zullen het 
opgehaalde bedrag zien verdubbelen door 
de CBC Bank, partner van Cap 48 !

Dit is een uitzonderlijke kans om in deze 
moeilijke tijden substantiële hulp te krijgen 
van de banksector. Wij nodigen u dan ook 
uit om er snel bij te zijn op 26 april vanaf 
9.00 uur, om van deze uitzonderlijke kans te 
kunnen genieten.

PROFITEER VAN EEN FISCAAL 
ATTEST EN VERLAAG DE KOSTEN 
VAN UW DONATIE

Voor giften van 40 € of meer wordt er 
een attest afgegeven, waarmee u de 
belastingvermindering kunt verkrijgen.

BEDANKT!

Alle leden van de Lions Club Bruxelles 
Aurore bedanken u al voor uw steun, uw 
vrijgevigheid en uw snelle reactie !
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Help, ons dak stort  
bijna in!

Het Pensionaat Jules Lejeune (PJL) gelegen op de 
Mechelsesteenweg, 270 te Wezembeek heeft je hulp 
dringend nodig! Het dak van dit instituut dat 36 jongeren 
tussen 12 en 18 jaar herbergt verkeert in erbarmelijke staat. 
Bijna 60 jaar oud lekt het op verschillende plaatsen en is 
DRINGEND aan vernieuwing toe. Gelukkig dienen enkel de 
dakpannen te worden vervangen!

Een bestek werd opgemaakt, verdict: een kostprijs van 
minimum 25.000€, plaatsing inbegrepen van de dakpannen 
Pottelberg Model 44.

Wij zijn een jonge Lions Club (opgericht in 2012) die zich 
hoofdzakelijk ontfermt over het PJL. Ieder jaar organiseren 
we diverse activiteiten om geld in te zamelen , maar omwille 
van het Coronavirus is dit allemaal stil gevallen. En zelfs al is 
het onze hoofdbekommernis het P bij te staan in hun noden, 
kunnen we een dergelijke som onmogelijk alleen genereren.

DAAROM OOK HEBBEN WE JE HULP BROODNODIG!

Ons doel: geld inzamelen voor de noodzakelijke aankoop van 
de 6.300 dakpannen via de verkoop van virtuele dakpannen 
aan 4€/stuk.

Jouw inbreng: koop enkele dakpannen en stort het bedrag 
op rekeningnummer BE70 1918 0070 2125

van de “Société Royale Protectrice de l’Enfance ASBL” 
met de vermelding “Project Dakpannen PJL ». Je ontvangt 
een fiscaal attest voor iedere aankoop van minimum 10 
dakpannen (ttz voor ieder bedrag van 40€ of meer).

Dank voor je steun! We rekenen op jou! 
Met een dak boven je hoofd ben je al gelukkig!

Wekelijkse update van onze facebookpagina “Lions-Club-
Woluwé-Saint-Pierre-Quatre-Bras-ASBL” met de evolutie 
van de verkoop.
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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
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Dank u en tot ziens in 
ons volgende nummer 
van District News
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