
Een organisatie van Kiwanis Waregem  
ten voordele van het clubhuis voor Akabe Funk vzw in Waregem.
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CLUB LEUVEN

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

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



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.

CLUB LEUVEN

Tijdens Kiwanis Polo Picknick maak je kennis met de 
bijzonder Polo sport en geniet je ondertussen van 
goed eten en drinken in een prachtige omgeving. 

Geniet in de VIP tent van een all inclusive beleving 
met een uitgebreide maaltijd, champagne en 
exclusieve sfeer. In de gezellige VIP tent is plaats 
voor 500 gasten.

De picknickweide is gelegen langs de volledige 
lengte van het poloveld. In een gemoedelijke sfeer 
kan er genoten worden van het polospel. Aan de 
food en drinkstanden is er voor iedereen wa.

 De speaker legt uit wat er op het veld gebeurt 
afgewisseld met muziek. Tot in de laatste uren zit je 
hier gezellig in de zon in het prachtige landgoed.

Op het buitenterras kunnen de polowedstrijden 
vanop de eerste rij gevolgd worden.

 Prijzen:
 Individuele kaarten: 30 euro p.p.
(aan deur 35 euro p.p.)

KIWANIS is een wereldwijde organisatie waar 
vrouwen en mannen in clubverband kinderen dienen 
en leiderschap bij jongeren stimuleren.

Kiwanis Waregem is een vriendengroep die door 
kwalitatieve fundraising bijzondere projecten 
realiseert. In 2007 opende Kiwanis Waregem het 
eerste Kiwanis Huis. Een uniek woonproject dat is 
bestemd voor personen met een mentale handicap 
die in het huis zelfstandig wonen. Momenteel bouwt 
de groep een tweede huis. Een nieuw aangepast 
clubhuis voor Akabe Funk in Waregem dat gebouwd 
wordt naast het Jeugdcentrum in Waregem.  

Het belangrijkste fundraising project is sinds 
enkele jaren Kiwanis Polo Picknick. Een prachtige 
combinatie van lachende gezichten, stralende zon, 
spectaculaire polosport, lekker eten en verfrissende 
dranken. Unieke belevenis met vrienden en familie.
Beleef de unieke Polo sport in gezelschap van 
vrienden en familie in een uitzonderlijk kader.  

CLUB WAREGEM


