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NIEUWJAARSWENSEN 

 
We naderen het einde van de maand december en Iedereen bereidt zich voor op de wintervakantie ( Het nieuwe jaar is begonnen en iedereen 
heeft genoten van een weldoende wintervakantie). In naam van de Kiwanis International Fondation wens ik u en uw familie een gelukkig 
nieuwjaar met de wens dat het nieuwe jaar in uw kiwanismissie succesvol zal zijn. Ik zou u eraan willen herinneren dat, indien de 
Internationale Fondation de projecten van het district of van de clubs wil blijven ondersteunen, uw jaarlijkse gift absoluut noodzakelijk is. 
Het symbolische bedrag van twee of drie euro’s per lid geeft de Fondation de mogelijkheid  om veelbetekenende  steun te leveren aan deze 
projecten.  Bij voorbaat dank aan u,  uw clubs en uw districten voor uw vrijgevigheid.  Ze is het bewijs van solidariteit en eenheid binnen 
onze Kiwanisfamilie.  Nogmaals mijn allerbeste wensen aan u allen! 

Daniel Vigneron 
Trustee Kiwanis International Foundation 
Raadgever  KIF voor alle Europese  districten  

SAMENKOMST TE MUNCHEN VOOR ALLE EUROPESE VERANTWOORDELIJKEN  VAN KIF 

 
Agust Sigurjonssen (Iceland-Faroes), Daniel Vigneron (KIF Trustee), Jean Claude Schmitz (Belgium-Luxemburg), Jack Harten(President 
KIF, Manfred Röthschaedl (Austria), Jacques Outrebon (France-Monaco), Peter Lux (Germany),  Nunzio Spampinato (Italy-San Marino), 
Stan Soderstrom (Executive director), Hans van Geest ( Netherlands), Alf Henriksen (Norden), Adolf Seiferle (Switzerland-Liechtenstein). 

Op 10 oktober was er een bijeenkomst te Munchen.  Hier werd het wereldserviceproject  ELIMINATE (Moederschaps- en Neo-natale 
Tetanus) voorgesteld.  Dit project, waar kiwaniërs van de hele wereld bij betrokken zijn, zal met UNICEF als partner  uitgevoerd worden.  
De andere voorgestelde en besproken projecten zijn :  de bouw van een school in Italië en de bouw van huizen in Haïti (zie details pagina  2)  
 
 

NOODHULP IN EUROPA IN 2010 
De overstromingen zorgden voor moeilijkheden in het noorden 
van  Hongarije. Ongeveer 90 huizen stortten in in de regio van 
Borsod en velen zijn te gevaarlijk om te bewonen.  Ongeveer  5 
000 mensen hebben hun woonplaats moeten verlaten. In 
Felsozsolca alleen al, een dorp dichtbij  Miskolc, zijn 70 
gebouwen onbewoonbaar en 40 huizen ingestort.  460 Families - 
ongeveer 1 300 mensen  - zijn moeten geëvacueerd worden, 
waaronder  216 kinderen.  De Kiwanis vrouwenclub van 
Salgotarian heeft een onthaalkamp voor  30 à 40 kinderen 
georganiseerd, waarvoor wij 100 euro’s per kind zullen moeten 
betalen als kostendekking voor het kamp. Vijfduizend dollar zijn 
toegekend door het Fonds voor natuurlijke rampen  van de 
Internationale Fondation  

  

 
 

 

Albanië is weerom getroffen door 
zeer zware overstromingen. 
Alhoewel gelijkaardige 
overstromingen vorig jaar  het 
noorden van Albanië en Shkoder 
troffen, zijn het nu de ergste sinds 
een halve eeuw.  11.000 Mensen 
werden geëvacueerd. Nu de 
autoriteiten de dijken hebben 
moeten openmaken  uit schrik voor 
dijkbreuken, zal er nog veel meer 
water de stad overspoelen.  2.500 
Huizen werden ontruimd en de hulp 
komt er maar langzaam op gangund 
Hilfe trifft nur zögerlich ein. .  De 
leden van de locale Kiwanisclub, 
onder leiding van Kastrio Faci, 
hebben voor voedsel en onderdak 
voor de families gezorgd. 

Vijfduizend dollars van het  Fonds voor natuurlijke rampen van 
de Internationale Fondation, samen met het  District Zwitserland-
Lichtenstein, werden overgemaakt als steun aan de Albanese 
kiwanisclubs, die de slachtoffers ter hulp komen.  

http://sites.kiwanis.org/Kiwanis/nl/theELIMINATEproject/home.aspx
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AARDBEVING IN DE ABRUZZEN - L’ALQUILA 

 
Op 1 oktober begon men met de heropbouw van de school van l’Alquila.  Domenico Mavaro,ingeniaur en lid lid van de Kiwanisclub van 
Sebino, superviseert op vrijwillige basis de bouwwerken. De werken zullen drie jaar in beslag nemen.  

Men schat de totale kostprijs op 500.000 euro’s. De financiering wordt als volgt verzekerd  : 35.000 euro’s door de Kiwanis International 
Fondation , 115.000 door het gemeentebestuur van Barisciano, 300.000 door het district Italie-San Marino (districtproject). De Fondation van 
KI zal regelmatig op de hoogte worden gebracht van de vorderingen van de werken. . 
 

AARDBEVING IN HAÏTI  
 

 
Tot nu toe ontving de Fondation van Kiwanis International een totaal van 120.000 euro’s van de  Europese Kiwanisdistricten voor de ramp 
ten gevolge van de aardbeving in Haïti. Op voorstel van de Kiwanisclub van Jérémie hebben de schenkers aangegeven dat het geld moet 
dienen voor de bouw van huizen.  Om zeker te zijn van het goede verloop van dit project werd op de bijeenkomst te Munchen door de 
verantwoordelijken van de Europese districten een directiecomité opgericht . De leden van dit comité zijn : Daniel Vigneron (Trustee KIF), 
Jacques Outrebon (past Gouverneur France-Monaco), Peter Lux (past Gouverneur Allemagne) et Jean-Claude Schmitz (past Gouverneur 
Belgium-Luxembourg). Het doel is ervoor te zorgen dat er in Jérémie door bemiddeling van de lokale Kiwanisclub een coöperatie komt, die 
het beheer over het project op zich  neemt.  

De eerste opdracht voor deze coöperatie is de aankoop van een terrein in de nabijheid van de school, die door de Kiwanisclub van Jérémie 
gebouwd wordt. Daarna moet er een put geboord worden en kan men ten slotte starten met de bouw van de huizen.  

De financiële steun aan het KIF voor de hierboven beschreven projecten komt van giften van Europese Kiwaniërs aan het  KIF Fonds voor 
natuurlijke rampen.  
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