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Wie is LIONS Club Gent Scaldis ?

LIONS Club Gent Scaldis

Reeds vijftig jaar helpt onze Lions Club Gent Scaldis diverse 
organisaties zowel in binnen- als buitenland. Onze club telt 53 
leden.

Het hoofddoel van onze club is mensen helpen. Deze hulp 
gebeurt door fondsen te werven voor onze diverse sociale 
doelen en door actief de handen uit de mouwen te steken.

www.lionsgentscaldis.be

LIONS International

100 jaar ten dienste van de maatschappij

Lions Clubs International is de grootste service club en één van 
de grootste NGO’s wereldwijd, met een netwerk van 1,4 
miljoen leden verspreid over 46.000 clubs in 210 landen.

www.lionsinternational.be



Wat doen we ?

Filmgala

Naast de chocoladeactie organiseren wij ons traditioneel filmgala in de Kinepolis te Gent.

Door de coronacrisis heeft onze laatste editie niet plaatsgevonden.  Daarom is de 
chocoladeverkoop des te belangrijker om de continuïteit van onze sociale werken te 
vrijwaren. 

Verkoop chocolade « Paardenkopjes »

Naar jaarlijkse gewoonte biedt onze Lions Club Gent Scaldis u ‘chocolade 
paardenkopjes’ aan. Onze club verkoopt deze overheerlijke chocolaatjes ten 
voordele van haar sociale projecten. 

Deze delicatessen worden ambachtelijk gemaakt en worden geleverd in een luxe 
geschenkverpakking en zijn verkrijgbaar in 250gr, 500gr of 1kg.

U kan dit aanbieden als eindejaarsgeschenk aan uw klanten of uw medewerkers, 
ideaal als relatiegeschenk voor Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar. 

Uiteraard zijn onze paardenkopjes het perfecte cadeau om uit te delen aan uw 
vrienden of familie.



Voor wie ?

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dementie prioriteit
nummer 1. In België alleen lijden meer dan 200.000 mensen aan
deze vreselijke ziekte, door de vergrijzing van onze bevolking zal
dit cijfer nog verdubbelen tegen 2060. 1 Belg op 5 wordt vroeg
of laat getroffen door deze ongeneeslijke ziekte.

Dementie treft ongeveer 3 keer zoveel betrokken personen als het aantal mensen met
dementie zelf.
Daarom zijn we ook dit jaar op zoek naar middelen om Baluchon Alzheimer te
ondersteunen.
Baluchon Alzheimer is ontstaan in Canada en is sinds 2003 actief in België. De missie van
Baluchon Alzheimer is tweezijdig: rust en begeleiding, de mantelzorger van een persoon
met de ziekte van Alzheimer een adempauze aan te bieden, zonder dat het familielid in
een ander milieu hoeft geplaatst te worden. Op die manier helpt Baluchon Alzheimer
jaarlijks een honderdtal families.

In 2020 heeft onze Lions club als doel 1750 uren mantelzorg te verstrekken.

Naast Baluchon Alzheimer ondersteunen we evenzeer lokale als niet-lokale werken.



Bestelbon Paardenkopjes

 Dhr.   Mevr.

Naam: ………………………….………………… Voornaam: ………………….………..............….

Naam bedrijf: ……………………………………………………………………………………………

Facturatieadres: …………………………………………………………………………………….……

Postcode: ……………..……. Gemeente: …………………………………………………….............

Tel: ……………………................. E-Mail: ……………………………………………………………..

Omschrijving Prijs Aantal Totaal

Chocolade Paardenkopjes 250gr € 14

Chocolade Paardenkopjes 500gr € 22

Chocolade Paardenkopjes 1kg € 39

Totaal

Besteldatum: Contactpersoon Lions

/             / 2020

Gewenste leveringsdatum: af te halen door contactpersoon Lions

30 oktober 2020

13 november 2020

27 november 2020

11 december 2020

18 december 2020

Uiterlijke besteldatum 24 november 2020

Gelieve deze bestelbon ingevuld te mailen naar dgrooten@microsoft.com of terug te sturen naar  Lions 
Club Gent Scaldis c/o David Grooten, C. Buyssestraat 1, 9850 Nevele













Uit naam van alle Lions Gent Scaldis leden wensen we jullie alvast te bedanken.


