
 

Nieuwe	Lionsclub	in	Kortrijk	:	Lions Club Kortrijk BUDA!  

Lions	Club	Kortrijk	BUDA	werd	opgericht	 in	2018	op	 iniAaAef	
van	Marleen	Demeyer,	Marianne	Impens	en	Monika	De	Crem.	
Op	 15	 juni	 2019	 eerstkomend	 ondertekenen	 wij	 het	 Lions	
Charter	en	worden	we	officieel	deel	van	de	grote	Lions	familie,	
Lions	Club	InternaAonal.	Wij	nodigen	jullie	hier	graag	voor	uit.	

We zijn een serviceclub van 23 sociaal geëngageerde vrouwen. “Het moEo ‘we serve’ willen wij 
concreet invullen door door kwetsbare groepen van onze maatschappij te leren vissen, we willen hen 
in de eerste plaats de middelen aanreiken om dit zelf te kunnen doen en willen hen helpen met het 
leerproces.” volgens Marleen Demeyer, sOchtend voorzitster Lions Club Kortrijk BUDA. 

De leden van Lions Club Kortrijk BUDA vergaderen 2 keer per maand om op vriendschappelijke basis 
samen te werken aan onze fundraising acOviteiten. De opbrengst van deze acOviteiten gaat integraal 
naar onze goede doelen. 

Onze	sociale	doelen:  

De opbrengst van het charterfeest op 15 juni gaat volledig naar De Katrol. Bij De Katrol ligt de focus 
op kwetsbare, kansarme gezinnen met kinderen uit derde kleuter, eerste en tweede leerjaar. Alle 
aanwezige kinderen binnen het gezin worden echter sterk betrokken bij de ondersteuning. Ze geven 
studie- en opvoedingsondersteuning en stellen laptops ter beschikking van kansarmen. 

“We verzamelen oude laptops die nog in goede staat zijn en laten die met de opbrengt van het 
charterfeest volledig reviseren zodat ze opnieuw gebruikt kunnen worden.” vertelt Marleen Demeyer. 

Al onze andere goede doelen en sociale acOviteiten kan je terugvinden via deze link:  
www.lionsclubkortrijkbuda.com/we-serve  

Charter	15	juni	2019	

Benieuwd wie we zijn ? We nodigen jullie met veel plezier uit op onze academische ziWng op 15 juni, 
om 11 uur in de kroonzaal van het museum TEXTURE in Kortrijk. Het wordt een boeiende ochtend 
waar u onze leden en onze sociale doelen nader kunt leren kennen. Aansluitend om 12 uur is er een 
recepOe waar we samen met jullie het glas zullen heffen op onze geboorte en onze toekomst!  

Meer informaOe over onze club, onze leden en onze goede doelen, dan nodigen we u uit om onze 
website te bezoeken : www.lionsclubkortrijkbuda.be.  
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Niet voor publicaOe: 
Beeldmateriaal: KwalitaOeve groepsfoto’s en logo in hoge resoluOe zijn beschikbaar via volgende link: 
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Voor bijkomende informaOe:  Marleen Demeyer, sOchtend voorzitster, +32 476 91 88 56,    

marleen.demeyer@stoopen-meeus.com
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