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Alleszins bedankt voor jullie inzet! 
 
 
Meehelpen aan de Hopduvelfeesten heeft tal van voordelen zoals: 
 

- Je draagt je steentje bij aan een fantastisch evenement voor onze gemeenschap 
- Het brengt centen in het laadje voor onze Goede Doelen 
- Met een beetje geluk, leer je nieuwe mensen kennen 
- En je beleeft (als het werk dat toelaat) de concerten mee vanop de 1ste rij ! 

 
 

Dit hebben we verdiend: 
 

7 jetons = 10 gram 
6.150 jetons = 9.787 gram 
→  x 0,1 €   = 615 € + (forfait) 150 €  =  765 €  - X voor de cocktails! 
 
Helemaal op het einde van de toog haalden we onze cocktails van de Wereldwinkel. 
Die worden nog afgetrokken: Verdeeld onder de Lions, en onze buren “Vrienden van de Brandweer”, 
maar gerekend aan 2 € (i.p.v. 3 €) omdat we geholpen hebben met de afwas! 

 
 

Bij de Lions gaan alle opbrengsten altijd integraal naar onze Goede Doelen: 
 

- Er is al 240 € op weg naar een schooltje voor kinderen uit Haïti. Da’s ver weg, maar die 
kinderen hebben daar echt niets. En we hebben daar een vriend ter plekke, Hans Vanholm 
uit Ichtegem. Hij woont daar al 32 jaar, en vroeg hulp voor o.a. ondergoed en medicijnen. 

- Elk jaar geeft Lions Asse ook 500 € aan de gouverneur van de Lions van ons District. Dit 
Lionsjaar is Matthias Munny onze gouverneur, en zijn thema is “Armoede in België”. 

- 1000 € gaat naar het Fonds van Lions Internationaal (LCIF): Wereldwijd werken alle 46.000 
clubs zo goed mogelijk samen, o.a. bij natuurrampen, wereldvrede, kanker, jeugdzorg, 
milieu, honger, enz. Bij de overstromingen in België bijvoorbeeld, werd voor meer dan 1,3 
miljoen euro hulp geboden! 

- Afhankelijk van alle inkomsten, kan Lions Asse jaarlijks ook nog eens een 10.000 euro 
besteden aan goede doelen in onze regio Asse-Opwijk-Merchtem. Daarbij hebben we 
vooral een hart voor onze jeugd. (Zie lionsasse.be → Goede Doelen) 

 
 

Jullie hebben dus ook bijgedragen aan onze goede doelen, waarvoor 1000 x Bedankt! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Joost Van Biervliet 
Zonevoorzitter 
 
 
 

http://www.lionsasse.be/index.php?pagina=SocialeWerken.inc

