
‘Serving the children of the world’  
Onze sociale acties zijn gericht naar die doelen  

die kinderen ten goede komen.

LEUVEN ARTEMISANTWERPEN TER SCHELDE

Donderdag 6 OKTOBER 2022 om 19u30  
Kinepolis Antwerpen

nodigt jou uit voor de

FILMPREMIÈRE
TICKET TO PARADISEKIWANIS 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



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.

Het hoofddoel van onze serviceclub, is de 
vriendschap onder de leden te onderhouden, en 
weze het op bescheiden wijze, samen enige nood 
in de maatschappij te lenigen - de gouden regel 
indachtig: behandel de anderen zoals gij zelf door 
de anderen wenst behandeld te worden. 

Voor de 9e keer organiseren wij een golfvent. Dit 
opnieuw op de prachtige locatie van The Royal Golf 
Club van Sint-Martens-Latem.
Deze 18 holes parklandbaan, omgeven door 
aantrekkelijke villa’s, is zeer technisch en heeft 
bewezen een uitdaging te zijn voor golfers van elk 
niveau.

Aanvankelijk ontworpen door M. Geo Pannell, later 
verbouwd door M. Fred Hawtree. In de loop der 
jaren zijn en worden nog steeds veel verbeteringen 
aangebracht, waardoor spelers het hele jaar door 
kunnen genieten van een prachtige baan.

Royal Latem Golf Club is een zeer gerenommeerde 
privéclub. Ze ontvangt bezoekers uit heel Europa.

De opbrengst van deze activiteit gaat integraal naar 
het Kinderkankerfonds van Prof. Dr. Yves Benoit en 
naar andere sociale doelen van onze club.

Time & Location
10 jun. 2022 07:00 – 23:00
Sint-Martens-Latem, Latemstraat 122, 9830 Sint-
Martens-Latem, Belgium

Als kleine schakel van de wereldorganisatie van 
Kiwanis International en Kiwanis International 
Europe, werd Kiwanis Gent Artevelde onder het 
peterschap van Kiwanis Gent Internationaal en 
van Kiwanis Antwerpen ter Schelde op 1 juni 1972 
gecharterd met Europees nummer E0143.
Stichtend Voorzitter was Jef Snoeckx (†2015). 
Onze peteclubs zijn sindsdien: Kiwanis Oostende 
Noordzee, Kiwanis Tielt, Kiwanis Ninove 
Geraardsbergen, Kiwanis Eeklo Meetjesland, 
Kiwanis Damme Uilenspiegel, Kiwanis Gent 
Gravensteen en sinds 2016 Lochristi @ Flores. In 
2017 neemt de club ook het peterschap op zich van 
de uit haar schoot ontstane Kiwanis Gent Golden 
Prinsenhof waar.

CLUB LEUVENGENT ARTEVELDE

CLUB LEUVENGENT ARTEVELDE


