
Sta mee als één blok achter onze goede doelen 

en schenk ze één euro, elke dag.

PARTNERDOSSIER
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Food 4 all is de voedselbank en sociale
 kruidenier van Zwevegem, die al meer dan 10 

jaar wekelijks 500 maaltijden bedeelt.

Steun samen met 99 andere partners de goede doelen van Lions Club 
Zwevegem. One 4 all betekent letterlijk “één voor allen”: als één blok staan we 
achter onze goede doelen, en dat met slechts één euro per dag. Maar: u moest 
eens weten wat die euro voor anderen kan betekenen …

Lions Club Zwevegem steunt lokale organisaties die op hun beurt in hoofdzaak 
actief zijn op het vlak van voeding of onderwijs. Onze engagementen zijn zowel 
van financiële, praktische als logistieke aard.

VOOR DE VERDERE UITBOUW VAN ONZE STEUN REKENEN WE GRAAG OP
 de laagdrempelige – maar zéér gewaardeerde medewerking – van 100 partners. 

U LEEST ER VERDER 
MEER OVER!

School 4 all bundelt onze steun voor 
educatieve initiatieven zoals School & Ziekzijn, 

Het Huis van het Kind en Lisa.
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U ondersteunt 
concrete noden 

Alle financiële steun wordt omgezet 
in concrete, tastbare ondersteuning: 

maaltijden voor gezinnen, laptops 
voor schoolkinderen, studiekansen 

voor jongvolwassenen …

U blijft betrokken 
Weet wat er met uw engagement 
gebeurt. Lees het elk kwartaal in 

een korte nieuwsbrief die naar alle 
partners wordt verstuurd, of vraag 

bij één van onze leden na hoe u nog 
actiever betrokken kan worden.

U helpt lokaal 
Alle goede doelen bevinden zich in 
en om Zwevegem en Kortrijk. Uw 

steun gaat zonder omwegen naar de 
mensen die ze nodig hebben, bij u in 

de buurt. 

U wordt uitgenodigd 
Bij gelegenheid nodigen we u 

vriendelijk uit op de evenementen 
die doorheen het jaar plaatsvinden: 

een kennismakingsavond, 
netwerkreceptie, presentatie van de 
organisaties of boeiend Groot Debat. 

DE PIJLERS VAN ONE 4 ALL

WORD PARTNER VAN ONE 4 ALL

    Steun één euro per dag, voor één kalenderjaar.

 Een partnerjaar start op 01/01 en eindigt op 31/12, kan jaarlijks opgezegd of verlengd worden.

 U ontvangt één jaarlijkse factuur t.b.v. € 365, vrij van BTW.

 Kies en reserveer uw persoonlijk en favoriet “borstnummer”, en wees er minstens één jaar lang      
trots op. Elk nummer van 1 tot 100 is uniek, wees er als eerste bij!

 Uw bedrijf wordt vermeld op onze One 4 all-website; met logo, gegevens, intro en link.

 U krijgt een digitaal One 4 all-partnerlabel waarmee u op de eigen website, e-mail handtekening    
uw steun kan laten blijken.

 Volg onze toekomstige initiatieven om van One 4 all een blijvend succes te maken. 
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VOEDSELBANK ZWEVEGEM

Food 4 all is een initiatief van de Lions Club Zwevegem in samenwerking met de 
OCMW’s van Avelgem, Spiere-Helkijn en Zwevegem. De voedselbank en sociale 
kruidenier werden opgericht in 2009.

Een vaste ploeg van 10 vrijwilligers staat elke 
dinsdag en woensdag klaar om voeding op te 
halen, te sorteren, en te presenteren in onze shop 
aan bijna 200 gezinnen. Mensen die niet naar 
de winkel kunnen komen, worden thuis beleverd 
door onze wekelijkse vervoerdienst. Elk maand 
worden een 15 à 20-tal paletten voedsel verdeeld: 
vaste voeding, vers vlees, vis en gevogelte, 
charcuterie, diepvries, deegwaren, groenten en 
fruit. Binnenkort starten we ook met verzorgings- 
en hygiëneproducten. 

De gevarieerde pakketten kunnen worden 
samengesteld dankzij diverse giften en goederen die gericht worden aangekocht.
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SCHOOL & ZIEKZIJN

School & Ziekzijn is een vrijwilligersorganisatie die zorgt voor individueel onderwijs aan 
leerlingen die niet op school aanwezig kunnen zijn.

Kinderen en jongeren uit alle onderwijsnetten, 
zowel basisschool als secundair onderwijs, die 
langdurig ziek zijn of langdurig revalideren, 
krijgen gratis thuisonderwijs door vrijwillige 
leerkrachten. Zo voorkomt men leerachterstand en/
of isolement. Lions Club Zwevegem ondersteunt 
de vrijwilligersorganisatie fi nancieel. Zo kunnen 
noodzakelijke laptops en IT-programma’s 
aangekocht worden, vrijwilligers verzekerd worden 
en de vele verplaatsingen gecompenseerd worden.

En het mooiste is … dat de ervaring leert dat School 
& Ziekzijn-leerlingen goede schoolresultaten kunnen voorleggen!

HUIS VAN HET KIND

Huis van het Kind is een samenwerkingsverband waar ouders en kinderen 
terechtkunnen voor alles rond opvoeden en opgroeien, met als doel gezinnen met 
kinderen en jongeren te ondersteunen. En dat, zo goed en zo dicht mogelijk bij hun 
leefwereld.

Lions Club Zwevegem kocht voor Het Huis van het Kind inmiddels 20 nieuwe laptops aan 
in het kader van afstandsonderwijs, wat niet meer weg te denken was en is. Huis van het 
Kind staat in voor de verdeling onder kansarme schoolgaande jeugd in Zwevegem en voor 
de persoonlijke opvolging van elk kind. 

LISA

‘Lisa’ is het nieuwste project van Lions Club Zwevegem. In dit project worden 
studenten ondersteund die omwille van sociale en/of fi nanciële omstandigheden 
moeilijk de stap kunnen zetten van het secundair naar het hoger onderwijs.

De club wil niet alleen fi nanciële maar vooral persoonlijke ondersteuning geven door de 
inzet van individuele clubleden als ‘peters’ die de studenten helpen en coachen bij hun 
studies en al wat daarbij komt kijken.



Schenk ze één euro, elke dag.
Word partner van One 4 all. 


