
Ten voordele van de sociale projecten  
van Kiwanis Club Dendermonde Beyaert

PAASZATERDAG 8 APRIL 2023 
op en rond  

de Grote Markt te Dendermonde

11 DE PAASHAPPENING 
EENDJESRACE

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 CLUB DENDERMONDE BEYAERT 



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.

Dendermonde Beyaert is een van de meest bloeiende 

Kiwanisclubs in de provincie Oost-Vlaanderen en 

telt momenteel 25 leden: meestal bedrijfsleiders, 

zelfstandigen of personen die een belangrijke of 

leidinggevende functie uitoefenen in de maatschappij (of 

dit hebben gedaan). 

Zij zetten zich belangloos in om samen te bouwen aan een 

betere samenleving met een focus op het welzijn van en 

de ontwikkelingskansen voor jongeren. 

De leden vergaderen tweemaal per maand in hun 

clublokaal ‘De Snuiver’ in Denderbelle maar doen veel 

meer dan netwerken en samen dineren: de leden maken 

ieder deel uit van een specifieke Commissie. 

Naast de eigen events, zoals de Ontbijtmanden-actie en 

de jaarlijkse Paashappening, neemt de club ook deel aan 

bestaande initiatieven zoals de Kerst-Walking en Special 

Olympics Belgium

CLUB LEUVEN

Na twee jaar onderbreking wegens Corona zijn wij 
verheugd dat Kiwanis Dendermonde Beyaert vzw 
dit jaar de 11de Paashappening organiseert op 
zaterdag 8 april 2023.  

De Paaseierenworp en de Eendjesrace blijven 
behouden als vaste ingrediënten.  

Maar er is dit jaar nog meer want in de tent op 
Grote Markt houden we voor de eerste maal een 
DJ-contest voor jongeren tot en met 18 jaar. 
 
Drank- en eetstandjes zorgen voor de innerlijke 
mens en lotjes ten gunste van de goede doelen 
kunnen ter plaatse aangekocht worden. 

Bovendien willen we dit jaar niet minder dan 15.000 
badeendjes in de Dender laten racen.  
 
Laten we er samen in het belang van alle kansarme 
jongeren een fantastische dag van maken. 

Op het programma:

12u00: DJ CONTEST deel 1 (tot 18 jaar)
15u00: EENDJESRACE op de Dender
16u00: PAASEIRENWORP
16u30: DJ CONTEST deel 2
17u30:  UITREIKING CHEQUES 

Sociale doelen en G-Sportclubs 
winnaar DJ CONTEST

Doorlopend in en rond grote tent: springkastelen, 
viskraam, eet- en drankstandjes, tentoonstelling VID’s

Aankoop lotjes Eendjesrace / VID’s:
www.webshop.kiwanisdendermonde.be

CLUB DENDERMONDE BEYAERT 

www.kiwanisdendermonde.be


