
DE KIWANIS VROUWENCLUBS 
EEN STERKE TRADITIE

KIWANIS BELGIUM-LUXEMBOURG
 
In België begon het in 1963 toen Henri Janssens  
en Noël Anselot het startschot gaven voor de eerste 
Belgische Kiwanis club. De club, met als peterclub 
Kiwanis Los Angeles, kreeg de naam ‘Kiwanis Club 
nr.1’ mee en was, samen met Wenen, de eerste 
Kiwanis vestiging in Europa.

Het District Belgium-Luxembourg telt bijna  
200 clubs met nagenoeg 4.000 leden die elk jaar 
120.000 uur vrijwilligerswerk leveren. Per jaar wordt 
ongeveer 3.000.000 € aan gerichte projecten 
geschonken.

Het district staat aan de bakermat van de Kiwanis 
Lappenpoppen, de monumentale K-Dolls, een 
intense samenwerking met Special Olympics en tal 
van initiatieven op het gebied van zowel mentale als 
materiële hulp aan kinderen.

Kiwanis verwelkomt nog steeds enthousiaste nieuwe 
clubleden die met ons aan de weg willen timmeren. 
Interesse? Neem dan contact op met deze lokale 
club. 

www.kiwanis.be

DOELSTELLINGEN VAN KIWANIS 
Kiwanis International heeft 6 doelstellingen die als 
handleiding dienen voor ieder Kiwaniër in al zijn 
activiteiten, over de hele wereld.

• Het stellen van menselijke en geestelijke 
waarden boven de materiële.

• Behandel een ander zoals jezelf door hem 
behandeld wil worden.

• Het bevorderen van de aanvaarding en 
toepassing van hogere sociale, zakelijke en 
professionele maatstaven.

• Het tot stand brengen, door woord en daad, 
van een meer ontwikkelde, meer actieve en 
meer dienstvaardige maatschappij.

• Het vinden, langs de Kiwanis clubs om,  
van de weg naar duurzame vriendschap,  
naar onbaatzuchtige dienstverlening en naar  
het uitbouwen van een betere samenleving.

• Het samenwerken om gezonde opvattingen 
en edele idealen na te streven en in stand te 
houden, die meer eerlijkheid, rechtvaardigheid 
en goede wil met zich brengen.

BELGIUM LUXEMBOURG DISTRICT BELGIUM-LUXEMBOURG



SERVING THE CHILDREN  
OF THE WORLD
 
Kiwanis is een wereldwijde organisatie van 
vrijwilligers die zich wijden aan het verbeteren van 
onze wereld, kind per kind en gemeenschap per 
gemeenschap. 

De Kiwanis vrijwilligers dragen op vele manieren bij 
tot het welzijn en de ontwikkeling van kinderen.

Momenteel heeft Kiwanis International clubs in  
88 landen in de wereld met in totaal circa  
300.000 leden.

Naast de mannen- en gemengde clubs heeft Kiwanis steeds 
ingezet op vrouwenclubs. In het District België-Luxembourg 
zijn we met 40 verenigingen en dat is iets meer dan 20% 
van het aantal clubs. Dat is goed maar kan beter!

Hetzelfde maar toch anders
De Kiwanis vrouwenclubs streven uiteraard dezelfde 
doelstellingen na als de andere clubs. Maar het vrouw-
zijn geeft toch ook een andere dimensie aan ons 
vrijwilligerswerk. Kiwanis ijvert voor het algemeen welzijn 
van kansarme kinderen. En daar ligt toch wel een verschil 
want wij combineren ons (moeder)-hart, en laten het soms 
primeren, met ons verstand over kinderen.

Jong en dynamisch
De gemiddelde leeftijd van de leden van de Vrouwenclubs 
ligt ook lager dan die van de mannenclubs. De meesten 
van de leden zijn tussen de 30 en 40. De dynamiek is dan 
ook navenant en we halen knap wat centen op voor onze 
sociale doelen. 

CLUB LEUVEN

Vriendschap
Het kan als een cliché klinken maar hechte vriendschappen 
maken de clubs sterker. Samen ijveren om de situatie van 
kinderen te verbeteren en het zich vrijwillig inzetten om die 
doelstellingen te bereiken kunnen bijna niet anders dan 
ook hechte banden smeden tussen de leden. Bovendien 
hebben we ook enorm veel plezier samen. Trouwens ook 
een doelstelling van Kiwanis. 

Meer clubs nodig
De nood om te helpen vermindert in onze huidige 
wereld niet. Wel integendeel. En om nog meer en beter 
te kunnen helpen hebben we meer clubs nodig die zich 
willen inzetten om fondsen te werven en sociale doelen te 
steunen. Vandaar ook onze oproep om meer clubs op te 
richten. En die procedure is eenvoudig: 

1.  Zoek 3 vriendinnen die respectievelijk voorzitter, 
secretaris en penningmeester willen worden.

2.  Elke van die drie vriendinnen brengt een andere vriendin 
mee… en zo gaan we verder tot we aan 15 leden zitten 
(maar ook met minder leden kan je al starten!)

3.  Zoek een goed sociaal doel waar iedereen zich kan 
achter zetten. Anderen volgen wel!

4.  En organiseer activiteiten die fondsen kunnen opbrengen 
om de sociale doelen te steunen.

Lijkt eenvoudig want dat is het ook. En vergeet niet dat 
dit alles gebeurt met de sterke ondersteuning van het 
nationale district dat zorgt voor advies en opleiding. 
Een Kiwanis club stichten moet beantwoorden aan strikte 
kwaliteitscriteria . En daar helpen we jullie bij. Jullie staan 
nooit alleen.

Geïnteresseerd? Neem contact op met Marie-Paule Bollen, 
email: mariepaule.bollen@gmail.com, telefoon: 0495 26 27 75

DISTRICT BELGIUM LUXEMBOURG

www.kiwanis.be

DE KIWANIS VROUWENCLUBS


