Lions Clubs en Jeugd: kort en krachtig!
Vredesposterwedstrijd (PEACE POSTER CONTEST)
Deze wedstrijd wordt wereldwijd georganiseerd door Lions Clubs
International en de gedachte is dat honderdduizenden kinderen bezig
zijn met hetzelfde thema “Vrede”.
Kinderen (van 11 – 13 jaar) geven in een tekening uiting van hun
gevoelens over V REDE. Achter iedere
tekening zit een bijzonder kind met haar/zijn erva ringen. Het
is heel ontroerend deze tekeningen (op een tentoonstelling)
te zien. Je ziet door de ogen van het kind de vrede.
Een van de doeleinden van Lions Clubs International is: het
tot stand brengen en in stand houden van een geest van
begrip tussen de volkeren van de wereld.
De internationale prijsuit reiking vindt plaats bij de VN in
New York.

Taaluitwisseling 13j – 17j
Het doel van het project Taaluitwisseling is om kinderen de andere landstalen beter
te leren spreken. Het bet reft niet alleen onz e eigen Lionskinderen en kleinkinderen,
maar ook bv broers of zussen van kinderen die deelnemen aan de
vredesposterwedstrijd).
Uitwisseling op een vriendschappelijke, ontspannen en gezellige manier, in een
gastgezin. Een positief neveneffect is dat kinderen mekaar beter leren kennen.
Het onthaal gebeurt binnen de gastgezinnen, dus bij de leden die een kind
uitwisselen met een Lions-lid uit een andere taalgemeenschap. De uitwisseling is in
principe volledig kosteloos behalve de wederzijdse woon - en leefkosten. De
gezinnen zorgen ook zelf voor vervoer van en naar het gastgezin. Het enige wat Lions doet is de kandidaten koppelen.
De deelnemers zijn van de leeftijd tussen 13 en 17 jaar in de loop van het bet reffende jaar.
De eerste uitwisseling vindt plaats tijdens één week in de Paas vakantie, en de retouruit wisseling vindt plaats tijdens
de grote vakantie 2013. De periodes worden door de gastgezinnen zelf onderling afgesproken.
Als je geïnteresseerd bent vul dan een inschrijvings formulier in en bezorg dat, vóór 31 januari , via mail aan
jeugdverantwoordelijke@lionsassenede.be ). Wij zorgen voor doorzending van de kandidaturen.
Vervolgens komt de commissie samen om alle kandidat en zo goed mogelijk met elkaar te matchen.

Kansarme Kinderen
Statistieken leren dat in ons land niet minder dan 17% van de kinderen, jonger dan 15 jaar, in armoede leven. We
weten dat armoede niet alleen een kwestie is van gebrek aan inkomen. Het gaat ook over gezondheid,
woongelegenheid, opvoeding en sociale int egratie.
Wij willen organisaties steunen die bijdragen aan het welzijn van kinderen die over te weinig middelen beschikken om
hun gaven en vaardigheden voldoende te ontwikkelen. Zo ondersteund Lions Club Assenede Diederik de werking van
Welzijnsschakels.
Ook zijn wij bereid om steun te geven via scholen voor zover die steun gebruikt wordt om kansarme kinderen
leermiddelen te verschaffen die anders niet binnen hun bereik liggen. Wij zijn ook bereid om met scholen in gesprek te
gaan over andere mogelijkheden.

Lions Young Ambassador Award (MD 112)
Hiermee wil Lions erkenning geven aan jongeren, tussen 15 en 19 jaar, die zich in anonimiteit, en totaal belangeloos,
inzetten voor een sociaal engagement en daar heel wat van hun vrije tijd voor over hebben.
Meer info bij voor al deze programma’s:
Lions Club Assenede Diederik : ludo@suy.be , d.hallynck@gmail.com of webmaster@lionsassenede.be
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