
 

Hoe is Kiwanis ontstaan?  

Opgericht in Detroit (Michigan, USA) in 1915 was Kiwanis oorspronkelijk een netwerk van ondernemers. Dit is snel 

uitgegroeid tot een internationaal erkende serviceclub waarvan het doel is om kinderen van de gehele wereld te 

dienen. Éen aspect blijft echter ongewijzigd: op dit moment is Kiwanis nog steeds een uitstekend middel om 

nieuwe vrienden te maken, nieuwe vaardigheden te verwerven, aan te zetten om deze vaardigheden te gebruiken 

en ondertussen de sociale acties te steunen en dit wereldwijd. 

 

Waar komt de naam Kiwanis vandaan?  

De naam Kiwanis komt van een uitdrukking in het ‘American Indian’ (stam Ochipew), 'Nun Kee-wanis', wat wil 

zeggen ‘we onderhandelen' of 'we delen graag onze bekwaamheden'. 

 

Belangrijke data.  

De eerste slogan van de Kiwanis verschijnt in 1920: "We build". 

Goedkeuring van de zes doelstellingen van Kiwanis in 1924. De eerste Kiwanis club georganiseerd buiten de VS en 

Canada, club Tijuana, Baja California, Mexico, ontving haar Charter in 1962. 

Stichting van de eerste Europese clubs was in Wenen, Oostenrijk, evenals in Brussel, België in 1963. 

De eerste Kiwanis club voor vrouwelijke leden werd gesticht in 1987. Eind 2017 zullen er meer dan 4.000 

vrouwelijke leden zijn. 

"Serving the children of the world" werd in 2005 de nieuwe slogan van Kiwanis. 

Honderste verjaardag.  

In 2015 vierde onze organisatie haar 100-jarig bestaan en Sue Petrisin werd de eerste vrouwelijke President van 

Kiwanis International. Organisaties die op hun honderdste verjaardag nog in volledige goede doen zijn, zo zijn er 

maar weinig. Toch is Kiwanis daarin geslaagd! 

Gelanceerd door een handvol zakenlieden, is Kiwanis uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie die 

dienstverlening en efficiënte liefdadigheid hoog in het vaandel draagt en meer dan 600.000 leden telt verspreid 

over 80 landen. 

 

Ons District Belgium-Luxembourg. 

Het District Belgium-Luxembourg die alle clubs in België en het Groothertogdom Luxembourg omvat bevat 

momenteel meer dan 190 clubs voor een totaal van meer dan 4200 leden. 

 

 

 

 



 

Wie is André Van Schuylenberg? 
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ASHA Fair Trade project in Bangladesh 

ASHA, U zei 'HOOP'? 

ASHA betekent in het Bengaals 'HOOP'. Dat is precies wat onze feitelijke vereniging in Bangladesh beoogt: hoop 

bieden aan extreem armen uit de sloppenwijken van Dhaka en de dorpjes op het platteland.  

Via een bevriend koppel dat al jaren in Bangladesh werkt en Bangla spreekt, kregen we uitzichtloze verhalen te 

horen. Sommige van ons gingen op bezoek en waren meteen overtuigd dat er op een vrij eenvoudige manier toch 

'HOOP' kan worden gecreëerd.  

In 2006 stichtten we ASHA om op bescheiden schaal de armoedespiraal te doorbreken. ASHA ziet twee belangrijke 

invalshoeken om armoede te bestrijden: onderwijs en tewerkstelling. ASHA startte met het financieren van 

dorpsschooltjes en het opstarten en begeleiden van kleinschalige tewerkstellingsinitiatieven. Hieruit is het 

borduuratelier in Dhaka gegroeid, dat nu veruit de meeste arbeidsplaatsen verschaft. 

Sinds 2011 zijn deze projecten ondergebracht in een fairtrade bedrijfje dat zich positioneert in de sociale economie: 

de stichters van ASHA PROJECTS LTD zien af van elke winst, stellen tewerkstelling volledig boven 

kapitaalvergoeding en zien in deze tewerkstelling van kansarmen een manier tot emancipatie en ontwikkeling. 
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Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw – een vereniging waar armen het woord nemen – zorgen voor hen 

die stap voor stap in zichzelf durven geloven, voor hen die hun krachten bovenhalen en mede dankzij de solidariteit 

van anderen hun plaats krijgen in onze samenleving. 

Met onze vereniging werken wij aan het recht op een menswaardig bestaan voor iedereen, waarbij mensen in 

armoede de dialoog aangaan rond het recht op onderwijs, cultuur, werk, … met diensten en beleidsmakers, opdat 

hun kinderen een beter leven zouden hebben! 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.groeiacademie.be/content/groeiervaringen/&psig=AFQjCNHEyRTfKnbsG05WDmvZncLVyNE3Ew&ust=1466055700171931


In onze speel-o-theek kom je veel ‘prinsen en prinsessen’ tegen: kinderen die elkaar spelenderwijs ontmoeten en 

waar wij samen met hun gezinnen de armoedecirkel proberen te doorbreken. 
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Kinderen die in Vlaanderen opgroeien in armoede kunnen dikwijls niet meedoen met leeftijdsgenoten. Het zijn 

kinderen die minder mee lijken te tellen. Kinderen die buitenspel dreigen komen te staan. 

Amoede brengt voor hun ouder(s) heel zorgen op gebied van wonen, welzijn, gezondheid, weten en werken. Deze 

gezinnen voelen zich uitgesloten in de samenleving.  

Velen van hen zijn energieke mensen die positief in het leven proberen te staan. Maar er zijn helaas ook mensen 

die het zonder een duwtje in de rug, niet gaat lukken om er toch iets van te maken.  

BiJeVa vzw is een organisatie waar 35 mensen zich op vrijwillige basis inzetten voor die mensen die geconfronteerd 

worden met heel wat problemen op de levensgebieden wonen, weten (o.a. onderwijs), werken, welzijn en 

gezondheid. 

Enerzijds levert de organisatie ondersteuning -, toerusting - en bijstand services aan gezinnen die onder de 

armoedegrens moeten leven. Anderzijds worden de kinderen (6 - 13jaar) uit die gezinnen ondersteund om 

buitenshuis erbij te horen. Dit doet BiJeVa vzw door het laagdrempelig aanbieden van zomervakanties, 

daguitstappen, thema-activiteiten en educacontainer activiteiten. 

BiJeVa helpt die mensen op een praktische manier en gericht op kinderen en ouder(s) waarbij 'doen' -dat doe je 

zelf- centraal staat. We kunnen elkaar helpen.    
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https://www.youtube.com/watch?v=zyAy_0Uw96Q
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