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

 

De informatica-zaterdagen 11

 

Brillenverzameling: het gaat door  12

 
Video’s van onze 5  

laatste congres:   
22 mei 2021

De videos zijn kort en per thema georganiseerd. Ze zijn vol interesse!  
De gouverneur dankt onez vriend lion Philippe Demeestere voor het 
schitterende video-werk
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Woord van de gouverneur

Beste vrienden Lions,

Hoe moeilijk is het om de balans op te maken van 
zo’n vreemd jaar als het jaar dat we nu afsluiten. Hoe 
moeilijk is het om niet te vervallen in de clichés, de 
gewoonten, de verworvenheden van het verleden die 
versmolten zijn tot afgedane zaken. 

Wat ik kan zeggen over dit zeer vreemde jaar aan het 
roer van District 112 is dat ondanks de dagelijkse sleur, 
de moeilijkheid van echte communicatie en gezamenlijke 
actie, ondanks deze obstakels die op ons pad zijn gelegd, 
kan ik zeggen dat de Lions van ons district dag na dag, 
week na week, niet alleen hebben laten zien dat ze aan 
de bal zijn, klaar om te reageren, maar ook klaar om zich 
in te zetten om voedsel in te zamelen voor de We Serve 
manden, om maskers in te zamelen om uit te delen in 
ziekenhuizen aan het begin van de pandemie, om naar 
de senioren centra te gaan om de Christmas at Homes 
kalenders uit te delen waar onze senioren zo naar 
uitkijken, en van de gelegenheid gebruik te maken om er 
een paar aan het verdienstelijke verplegend personeel 
te geven. Dit jaar hebben wij inderdaad bijna evenveel 
kalenders uitgedeeld als de vorige jaren. Goed gedaan 
allemaal.

Als we het over resultaten hebben, hebben we het vaak 
over getallen en percentages. Ik heb onze resultaten 
meer gezien vanuit een relationeel oogpunt, vanuit het 
menselijke aspect, vanuit het opborrelende humanisme 
dat u hebt laten zien. Het grote openluchtlaboratorium 
van de COVID 19 heeft ons zonder enige twijfel laten 
zien dat wij sociaal en gezellig is. Clubs die niet genoeg 
aansluiting hebben weten te behouden, komen in de 
problemen. Degenen die erin geslaagd zijn een goede 
communicatie binnen hun gelederen te handhaven, zijn 
klaar om terug op te veren, in sommige gevallen zelfs met 
nieuwe, pas aanvaarde leden.

En hier ligt dus een echte les voor onze nabije toekomst: 
Lions is, naar mijn mening, in de eerste plaats een zaak 
van vrienden, van vriendschap, van relaties. Het is omdat 
ik mij goed voel in mijn vriendenkring dat ik bereid ben 
hen te volgen of hen voor te gaan voor We Serve-acties. 
Het is de roedel die de club hier vormt die de samenhang 
van de leden tot handelen in stand houdt, en de lijm 
is de hartelijke relatie tussen ons. Geen armen, geen 
chocolade, geen vriendschap, geen echt Lionisme. Om 
meer leden te hebben heb je meer vriendschap nodig, die 
regelmatig gedeeld wordt op clubbijeenkomsten.

→
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Het is een kostelijke les voor het openen van onze ogen voor dit feit: Coronavirus 
bedankt! Het is onmogelijk om de 50 of 60 mensen te bedanken die het verdienen. Ik 
zal daar in de nabije toekomst een speciaal moment voor reserveren.

Maar dat weerhoudt me er niet van om John en zijn team het allerbeste toe te 
wensen. Een goede gouverneur is bovenal een gouverneur die goed omringd is. 
Zonder een operationeel, levendig en dynamisch team, dat in staat is te anticiperen, 
te plannen en zich in te zetten, is er geen sprake van goed bestuur. En in deze 
context zijn onze teams opgewassen tegen hun taak. 

En de zorgen van het nieuwe team zijn verdeeld over vier thema’s: lidmaatschap, 
LCIF, opleiding, en de follow-up van onze acties voor onze werken om aan de 
buitenwereld te tonen dat het niet is omdat we met zo weinigen zijn dat we 
niet deelnemen aan de gemeenschappelijke inspanning, qua bestede tijd en 
toegevoegde middelen. Veel geluk voor jullie allemaal.

Ik zou mij nu willen richten tot de 48 clubs die mij hebben ontvangen, om hen 
te bedanken voor het feit dat zij mij, via hun schermen, hebben laten delen in 
enkele grote momenten van openheid en uitwisseling. Momenten waarop delen 
de boventoon voerde. We zijn niet verplicht om maar één gedachte te hebben. 
Verschillen van mening is een kracht, als en slechts als dit met vriendelijkheid 
en openheid gebeurt. Sommigen van u zagen het idee van een district als een 
administratieve entiteit, ver weg en tot weinig actie bereid. Anderen zagen het 
district als een verzameling Lions die zich bezighielden met sociale positionering, wat 
eenvoudigweg werd vertaald als «een stelletje zelfingenomen kerels». Weer anderen 
hadden een beeld van een hooghartige, wanstaltige Lions organisatie, als een strikte 
spreekbuis voor de verlangens van ons administratief hoofdkwartier in Chicago. 
Als ik voor elk van deze groepen heb kunnen aantonen dat een beheersorgaan 
humanisme en mededogen in zijn midden kan hebben, dan heb ik kunnen aantonen 

dat een areopagus ook kan bestaan uit fijne en openhartige mensen, bereid om meer 
te geven dan te ontvangen, Als ik anderen een zachter beeld heb kunnen geven van 
het ambt van gouverneur, dat wat mij betreft in de eerste plaats een man (of vrouw) 
is die voor, tijdens en na zijn ambtsaanvaarding dezelfde is gebleven, dan heb ik mijn 
tijd niet verspild.

Ik ben u zeer dankbaar voor wat u mij hebt geleerd en ik herhaal: ik ben er echt trots 
op dat ik een jaar lang uw gouverneur mocht zijn. Tot ziens voor live reünies.

Met vriendelijke Lions groet, 

 Marc Allaer
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https://youtu.be/IJy86FLLp7s
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https://youtu.be/OezJBlwTaoY
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De informatica-  
zaterdagen

16.06.2021

16.06.2021

26.06.2021

Atelier trésorier
9u00 - 10u30

Briefcase

Atelier pour les présidents 
& présidents de zones
10u30 - 12u00

Graduation-Cap

Atelier secrétaire
10u30 - 12u00

pen
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https://8x8.vc/zavelenberg/christian.develer


Operatie 
brillen:  
wordt vervolgd

De nationale zichtbaarheidsoperatie wordt 
opgeschort tot nader order.

Brillen voor MEDICO verzamelen  
kan nog. Geen plastic zakken. Alleen in 
kartonnen dozen. Dank U.

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

0478 05 02 24

 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
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Dank u en tot ziens in 
ons volgende nummer 
van District News
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www.lions112c.org/nl
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