
 

    Persmoment Oostcampus – 10 dec 2020    Xmas-4-all  
 

In  voorbereiding  voor  m’n  persbabbel,  eigenlijk  mijn  Kerstmis‐verhaal,  probeer  ik  ieder  jaar  

opnieuw uit  te gaan van de actualiteit vh moment, om vervolgens  iets  zinnigs over ons project  te 

vertellen.     Nooit  eerder  is  de  actualiteit  zo  lang  blijven  hangen,    nooit  eerder  in  de  na‐oorlogse 

periode  was  het  onderwerp  van  gesprek  zo  lang  actueel.    Alles  werd  overschaduwd  door  een 

microscopisch klein organisme en de impact ervan op het leven van elke dag.   Net zoals de pest in de 

Middeleeuwen via de Zijderoute vanuit China Italië bereikte en zich verder door Europa verspreidde, 

lijkt  het met  een  nieuwe  virus‐variant  evenzeer  zo  te  zijn  gelopen.   Samen met  de  handelswaar 

kwamen uit Azië over de eeuwen heen bacillen mee, nu is het Covid‐19 dat de longen teistert.  

 

2020 zou een ‘mijlpaal’ worden in het 30jarig bestaan van onze club.  Het mag gezegd, het is er ene 

geworden, maar van een geheel andere orde.  2020 zal ongetwijfeld op de tijdslijn met een rode stip 

zichtbaar blijven.    Of een groene, eigen aan het virus.  Zonder enige  twijfel zal er een post‐Corona 

tijdperk komen, wellicht niet direct want het virus  zal nog wat blijven  rondwaren, maar  straks  zal 

samen  met  het  vaccin  de  acute  problematiek  hopelijk  wat   naar  de  achtergrond  zijn 

geschoven.  (West‐Vlaanderen eerst nog 3de lockdown vermijden, St Jan 60=>90) 

LIONS  30  JAAR  kreeg  een  andere  invulling.    Tegelijk  een  invulling  dat  het  bestaansrecht  van  een 

serviceclub perfect illustreert.  De ad hoc commissie LIONS 30 JAAR  had zijn huiswerk al klaar op 12 

maart.  Geen vuiltje aan de lucht.   Een etmaal later, op vrijdag de 13de (!) was er plots sprake van een 

noodtoestand.    Tijdens de 1ste lockdown hebben we al heel vlug beslist om de feestelijkheden rond 

ons 30jarig bestaan op  te  schorten én ons  volledig  te  richten op hulp en  steun  in de  strijd  tegen 

Covid‐19.    En dat hebben we met zijn allen goéd gedaan.    Het budget dat, zeg maar,  initieel was 

voorzien voor de  jubileumviering… het budget dat we wilden gebruiken voor een  ‘ nog  te zoeken, 

speciaal  goed  doel’…  werd  onmiddellijk  aangewend  voor  acute  hulp.   (het  goeie  doel  was  vlug 

gevonden…)    Samen  met  andere  Lionsclubs  hebben  we  heel  wat  beschermingsmateriaal  ter 

beschikking gesteld aan zorgverleners  in woonzorgcentra, ziekenhuizen en bij thuisverplegers.    We 

hebben onze hulp aangeboden daar waar een onmiddellijke nood was, maar hebben ons ook klaar 

gehouden  voor bijvoorbeeld de mogelijke  voorziening  van  laptops  voor  schoolgaande  kinderen  in 



moeilijkheden    of  voor  een  eventuele  voedselbedeling  ism  OCMW.    We  hadden  hiervoor  ook  

contact  met  de  gemeentelijke  corona‐verantwoordelijken.    Eén  en  ander  verliep  in  een  soort 

stroomversnelling,  tegelijk  en  met  ‘voortschrijdend  inzicht’  ()  en  we  pasten  ons  aan  de 

omstandigheden aan.  Na samenspraak met de verschillende OCMW besturen hebben we op zeker 

ogenblik besloten om ons gewoon verder ‘stand‐by’ te houden.   Ik herinner me dat ik schreef : Het is 

zeer  zeker  een medische  crisis   (niet  zozeer  voor ons, wél nu  voor  artsen  en  zorgverleners),   een 

gezondheidscrisis  voor  heel  wat  mensen,  maar  het  wordt  straks  een  maatschappelijke  crisis 

(mondiaal voor  iedereen) mét economische gevolgen (en die zullen nog hard aankomen, geloof mij 

vrij).    

‘Met voortschrijdend  inzicht’ pasten we ons aan,  iedere dag opnieuw.     De  speurtocht naar verre 

planeten  lag efkens  stil, Le Petit Prince bleef  tijdelijk op mijn boekenschap…   alles moe(s)t ook bij 

wetenschappers plaats maken en wijken voor onderzoek naar ‘het vaccin’. 

 

Rond  deze  tijd  verschijnt  het  jaarboek  rond  armoede,  vorige week  trouwens  gepresenteerd,  een 

analyse over armoedebestrijding en  sociale uitsluiting, dit  jaar een  lijvig werk over de  invloed van 

digitalisering  op mensen  in  armoede...  de  digitale  uitsluiting  die  leidt  tot  sociale  uitsluiting…  de 

achterstand door afstandsonderwijs… en een  stijging van 10%  leefloners  in 2020… maar waarin  ik 

verder niets terugvind over ‘de eenzaamheid’.  Van een vaccin ervoor is al helemaal geen sprake.    

 
Nochtans, al ten tijde van ‘Le petit Prince’ werd dat opgetekend en besproken…  Vorig jaar had ik het 
nog over ‘de vos’ die symbool stond voor verbondenheid en  vriendschap… en over zijn geheim… de 
Kleine Prins kwam tijdens zijn omzwervingen ook in de woestijn terecht en ontmoette  er ‘de slang’ : 

 “Waar zijn de mensen?”, vroeg de Kleine Prins ten slotte. “Het is een beetje eenzaam in de woestijn”. 
“Het is ook eenzaam wanneer je onder de mensen bent”, zei de slang. 

 
‘Bij de mensen ben  je ook eenzaam.’   Bij Tele‐onthaal gaat meer dan 20 % van de oproepen over 
eenzaamheid.  Ondanks alle communicatietechnologie zijn heel wat mensen  eenzamer dan ooit. We 
gaan op  in een virtuele wereld, we houden ons een masker voor,  leven  in een wereld waarin het 
contact met de werkelijkheid steeds meer uit het oog wordt verloren. Het ene masker al mooier dan 
het andere.  De woestijn.  Hoe beter kan je ‘eenzaamheid’ uitdrukken als ‘in de woestijn’.  Je kan je 
daar perfect iets mee voorstellen.  Maar wat moet het ‘gevoel’ van eenzaamheid zijn, het gevoel ‘in 
de steek gelaten zijn’ .    Eenzaamheid gaat even snel rond als virus. Uit een opgenomen gesprek met 
een vrijwilliger bij Tele‐onthaal onthoud ik  : ‘Dat corona mij maar komt halen, ik heb toch niemand’  
  
 “Waar zijn de mensen?’, vroeg de kleine prins ten slotte. ‘Het is wel een beetje eenzaam in  
de woestijn...’ ‘Bij de mensen ben je ook eenzaam’, zei de slang.  
De kleine prins keek hem eens lang aan.”  

 

…  en  als  je  dan,  zomaar  en  onverwacht,  een  kerstmandje  krijgt,  thuis  zo’n  kerstpakket  mag 

openen… dan moet dat ongetwijfeld iets doen met een mens…  

 



Een jaarlijkse herinnering ‐ doel & missie project Xmas‐4‐all : 

Kerst  en  Nieuwjaar  zijn  bij  uitstek  een  periode  voor  feest  en  goede  voornemens.    Ieder  jaar 

opnieuw zijn er echter ook mensen, die dat alles aan zich voorbij zien gaan.  Niet moeten denken aan 

die  feestvreugde.   Gewoon  omdat  niemand  aan  hén  denkt,  of  gewoon  omdat  het  financieel  niet 

mogelijk is.   

Het  gaat écht om meer mensen dan  je  zou  vermoeden  : ouderen of  vereenzaamde mensen  in  je 

onmiddellijke  omgeving,  alleenstaande  moeders  met  kinderen,  mensen  die  door  verschillende 

oorzaken wat minder geluk hebben gehad,.. 

Met het project Xmas‐4‐all heeft Lions Club Oostkamp hierop een ‘eigen’ antwoord gevonden : ism 

de sociale dienst van de OCMW‐besturen van Zedelgem, Beernem & Oostkamp, bezorgen we tijdens 

de kerst‐ & nieuwjaarperiode een prachtig kerstpakket aan, dit jaar, ondertussen bijna 300 gezinnen 

! Dit jaar hebben we voor de 10de  keer op rij eigenhandig prachtige kerstmanden samengesteld met 

kwaliteitsproducten. 

Die  300  gezinnen,  families,  mensen,  werden  vooraf  gescreend  en  geselecteerd  door  de  ocmw‐

diensten van de gemeenten die samen Het Houtsche vormen, Groot‐Oostkamp, Groot‐Beernem & 

Groot‐Zedelgem.   

De kerstvreugde  is er niet alleen voor al die mensen die straks een kerstmandje krijgen, maar ook 

voor de leden van onze club, tijdens de feestdagen, heel wat groter !   

Lions  Oostkamp  bestaat  30  jaar.    3  decennia  lang  al  staan  wij  ten  dienste  van  de  lokale 
gemeenschap.    Xmas‐4‐all is op die manier spontaan ontstaan…  

 

Met Xmas‐4‐all pretenderen we niet te zorgen voor een structurele aanpak.   Nogmaals, dat  is niet 

ons doel, niet onze taak.  Het is een begin, tastbaar & zichtbaar, een hartverwarmer, een soort mini‐

luxe. Het betekent vooral  ‘ik wordt tòch niet vergeten’,    ’er zijn tòch nog mensen die mij een warm 

hart toedragen’…       als  je naar zo’n kerstmandje kijkt, dan zie  je ook dit  jaar dat er heel wat  in zit… 

‘een hele hoop’… en dat is het ook : een mandje vol HOOP. 

Links &  rechts werd mij  al  eens  de  vraag  gesteld wat  de waarde  is  van  zo’n  kerstpakket.   Onze 
maatschappij is nu eenmaal  materieel ingesteld (=> begin ook van alle leed)    
Mijn antwoord hierop is heel eenvoudig : ONSCHATBAAR 
  
De warmte,  een  schouderklopje,  het  engagement,  de  samenwerking &  vriendschap  (zie  ons  hier 
staan !).  Dàt is wat zo’n kerstmandje waard is… ( gelukkig onschatbaar…!) 
 
 
Er is dit jaar heel wat budget verdwenen.    Tegelijk hebben we  ook fondsen moeten ontberen.  Een 

streep door de rekening van  Xmas‐4‐all  ?  Meer dan ooit ‘een mandje vol hoop’.  

Vorig  jaar  stond  stond  Xmas‐4‐all  nog  in  het  teken  van  GELUK.    Het  delen  van  geluk.   Met  die 

gedachte, dié insteek, zochten we ons geluk rondom ons, in de hoop voor een luisterend oor..  In elk 

geval, we konden en mochten de HOOP die leeft bij heel wat mensen absoluut niet  ontzeggen.   



Heel wat groepen, mensen, verenigingen en bedrijven hebben zich  in het verleden al  ingespannen 

voor  Xmas‐4‐all  :  Parkpop,  Concertevents,  KSVO,  TE  Connectivity  en  Damme Golf  Charitiy  om  er 

enkele te noemen.   Xmas‐4‐all wordt door sterke schouders gedragen…  maar dit jaar wordt Xmas‐

4‐all door héél véél schouders gedragen :  

Op onze oproep  ‘100 gezinnen helpen 100 gezinnen’.  Help jij samen met jouw gezin mee ?  hebben 

enorm veel mensen gereageerd.   Zowel in De Merel als met een flyer die in Oostkamp huis aan huis 

werd bedeeld, deden we voor het eerst een oproep, een direct appel voor hulp en lokale steun voor 

de meest broze huishoudens onder ons.       Met een bijdrage van € 50 per gezin help  je een ander 

gezin.  Met die steun geef je een volle kerstmand, en meer…   

Ontzettend  veel  gezinnen  reageerden  spontaan  op  onze  vraag.    .    ‘100  gezinnen  helpen  100 

gezinnen.   Help  jij samen met  jouw gezin mee ? De kracht van de zin en baseline hebben hun doel 

niet gemist.   Als  je beseft dat  je met  je gezin,  je warme nest, een huishouden uit  je onmiddellijke 

omgeving écht helpt…   Ik heb gevraagd aan Paul om naar ons persmoment te komen, in naam en als 

vertegenwoordiger  van  die  100  gezinnen.    (Paul &  Pieter  /  KSVO  /  Compostella  /  CP+  voetbal  / 

oproep leden & families, samen bijna 10%)  

de teller staat ondertussen op… € 5100 

… ik ben dan ook, samen met alle Lionsleden, enorm dankbaar voor de massale respons.  Méér dan 

100 gezinnen hebben positief gereageerd op onze oproep, we hebben al een klein potje voor volgend 

jaar…   misschien  kunnen we  samen  eens  brainstormen  om  alle  gezinnen  in  ’t Housche warm  te 

maken  voor Xmas‐4‐all… met als  insteek  :   En al mogen we mekaar minder  vastpakken, we  laten 

elkaar niet los :   

 
Grote dank, allemaal, aan iedereen, voor jullie inzet, voor de aandacht die jullie schenken aan ons 
project…  want Xmas‐4‐all is niet alleen  kerstmandjes : het project moet ook óns alert houden, ons 
bewustzijn aanscherpen én onze betrokkenheid in onze omgeving blijven vorm geven…  
Herinneren jullie je trouwens nog het geheim van de vos ? 
 

 ‘L’essentiel’ est invisible pour les yeux…  
On ne voit bien qu’avec le coeur…  
 
Het belangrijkste kan je niet zien, is niet zichtbaar met je ogen, herhaalde de kleine prins om het goed te 
onthouden, het is met je hart dat je moet kijken 
 

(Antoine de‐Saint‐Exupéry) 

 

Xmas‐4‐all. Kerstmis voor iedereen.  Mooi in zijn eenvoud, eenvoudig mooi. 

Dank ! 

  Wim Anseeuw - Xmas-4-all  


