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Groeten van Kiwanis International! Meer dan 30.000 Kiwaniërs uit de hele wereld ontvangen nu al deze Kiwanis
International Update, en we zouden u graag dezelfde gelegenheid geven. Het is gratis. U hoeft ook geen clubkaderlid
zijn om hem te ontvangen.
Iedere maand brengt de KI Update u in contact met de wereld van Kiwanis, met nieuws, nuttige hulpbronnen en
voorbeelden van Kiwanis-activiteiten uit de hele wereld.
Indien u deze nieuwsbrief wilt blijven ontvangen, klikt u hier. Indien u deze nieuwsbrief
niet wenst te ontvangen, hoeft u niets te doen; dit is dan de enige uitgave
van de Update die u zult ontvangen.
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Nieuws over de Conventie

Mummenschanz: een nieuwe dimensie in de kunst
De magische voorstelling van Beeldend Theater Mummenschanz (Deutsch, English), zal
de deelnemers vervullen met een gevoel van verwondering en verbeelding. De
artiesten veranderen alledaagse voorwerpen en materialen in abstracte vormen en
gebruiken simpele kostuums en expressieve maskers om een stilzwijgende dialoog met
het publiek te voeren.

Nieuws over de Conventie

Een uitnodiging van President Neal
President Sylvester Neal hoopt u te zien op de 96e jaarlijkse
conventie van Kiwanis International, die gehouden wordt van 7-10
juli in de Zwitserse stad Genève. Stem af om zijn uitnodiging op
video te zien (Engels).

Het Eliminate-project

Online-donaties
Kiwaniërs en Kiwanis-vrienden kunnen vandaag al beginnen te werken om onschuldige
baby's te beschermen. De website van het Eliminate-project accepteert nu veilige online-schenkingen, die Kiwanis
International zal gebruiken om een eind te maken aan tetanus bij moeders en pasgeborenen. Deze wrede en
pijnlijke ziekte doodt jaarlijks bijna 60.000 kinderen en ook een groot aantal vrouwen.

Kiwanisdag

Met Kiwanis de wereld rond
Vorig jaar op Kiwanisdag waren
vele Kiwanis-clubs weer druk bezig
met het verlenen van diensten aan
hun gemeenschap en aan de
wereld. Hier zijn een paar
voorbeelden uit de jaarverslagen
van verschillende clubs voor 20092010:

Vertel uw verhaal
Maak ons deelgenoot van uw
verhaal over Kiwanisdag 2011.
Stuur foto’s en bijzonderheden
naar shareyourstory@kiwanis.org.

Trinidad: Kiwaniërs uit Santa Cruz-San Juan schilderden de gangen
en slaapzalen van een school voor blinde kinderen tussen 5 en 15
jaar.
Canada: De Kiwanis-club van Greater Victoria Seniors en die van
Oak Bay in British Columbia gingen een partnerschap aan met Child
Find, om identificatiecentra voor kinderen en hun ouders op te
richten (zodat vermiste kinderen gemakkelijker kunnen worden
opgespoord). "In vier uur tijd hebben we de vingerafdrukken, handen voetafdrukken van 75 kinderen genomen en hen gefotografeerd,”
vertelt Vanna Wells, een Kiwaniër uit Greater Victoria.
Belize: De Kiwanis-club van Belize Central ging samen met het
stadsbestuur van Belize en de buurtbewoners aan het werk om een
speelplaats op te knappen, banken te repareren, een basketbalveldje
te schilderen en het groen te onderhouden.
Verenigde Staten: Kiwaniërs uit Sabetha in de staat Kansas vulden
3000 plastic eieren met snoep en kleine cadeautjes. Die eieren
werden buiten verstopt, voor een paaseierenjacht. "In 180
seconden hadden de kinderen alle eieren gevonden," aldus Kiwaniër
Doug Clark.
Tahiti: De Kiwanis-club van Aimeho Moorea organiseerde een
feestelijk voetbaltoernooi voor kinderen van 9 tot 11 jaar oud.
Filippijnen: In het kader van Pasen en de Kiwanisdag werd de
aprilmaand van 2010 goed besteed door de Kiwanis-club van Pearl
of Imus, in samenwerking met de Builders Club van de De Pilar
Academy. Ze verstrekten voedsel aan de inwoners en
jodiumhoudend zout en geschenken aan de bewoners van vier
barangays (wijken).

Kiwanis-magazine

Plaats van samenkomst van Kiwanis
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Voor de ontmoetingsplaatsen van
de clubs geldt: oost west, thuis
best. Maar in de wereld van
Kiwanis kan de thuisbasis van een
club heel goed het cafeetje op de
hoek zijn. Kiwaniërs komen op de
meest uiteenlopende plaatsen
samen: in banken,
brandweerkazernes, hotels,
rouwkamers, ziekenhuizen, pubs,
jeugdhonken, op vliegvelden, in
kunstgaleries, bij clubs waar
curling (een ijssport) wordt
beoefend, bij leden thuis en zelfs
op het internet.

Binnenkort
In het april-nummer van Kiwanismagazine onder meer: een artikel
over het gebruik van “spel” door
medisch personeel bij de
behandeling van zieke en gewonde
kinderen. En verder in dit
nummer: het jaarverslag 20092010 van Kiwanis International en
de Kiwanis International
Foundation.
Correctie
In het februari-nummer van de
Kiwanis International Update stond
een foute link vermeld naar een
artikel over tetanus bij moeders en
pasgeborenen met de titel
Clostridium Tetani. Klik hier voor
de correcte link.

In Nieuw-Zeeland houden veel
clubs bijeenkomsten bij
atletiekverenigingen. Noorse en
IJslandse clubs komen vaak bij
elkaar in een Kiwanishuset ,
respectievelijk een Kiwanishúsid
(Kiwanishuis). De meeste clubs van Trinidad en Tobago vergaderen
op scholen.
Neem een paar minuten de tijd om de wereld rond te reizen met
Kiwanis-magazine, en bezoek een paar van deze plekken… waar
Kiwaniërs bij elkaar komen (download of lees online in het Engels).
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Kiwanis International Foundation

Sla een maaltijd over
Het is bijna tijd voor Skip-A-Meal (sla een maaltijd over)! Leden van
de Kiwanis-familie die het bedrag overmaken dat overeenkomt met
de prijs van één maaltijd, helpen de Kiwanis International
Foundation schenkingen te doen en projecten te steunen die
rechtstreeks ten goede komen aan kinderen. Stelt u zich voor hoe
10 euro (een ontbijt), 15 dollar (een lunch) of 40 Maleisische riggit
(een warme maaltijd) kan worden gebruikt om het leven van
kinderen te verbeteren. Doe mee met de Kiwanis-familie en sla ook
één maaltijd over in de laatste week van april. Een kleine moeite
om iets groots te verrichten.
Gebruik het veilige online-formulier om uw Skip-A-Meal-gift over te
maken.

Hulpmiddelen voor leden

Sterk worden
Sylvester Neal, de president van Kiwanis International, vraagt alle
leden mee te helpen om Kiwanis sterker te maken. Kijk naar zijn
inspirerende videoboodschap (Engels).

Hulpmiddelen voor leden

Over Kiwanis
Als leden over Kiwanis spreken, is het belangrijk dat zij hetzelfde verhaal vertellen. Twee hulpbronnen—Informatie en
Statistiek en Kernboodschappen—staan nu in acht talen ter beschikking om u te helpen informatie over Kiwanis te
verspreiden.

Hulpmiddelen voor leden

Alle info online: weekends voor jeugdige leiders
Key Leader is Kiwanis’ cursus voor jeugdige leiders, bestemd voor
leerlingen van de middelbare school. De bedoeling van de cursus is
jonge mensen een ervaring te bezorgen die hun leven blijvend
beïnvloedt en die hen inspireert het beste uit zichzelf te halen door
service-leiderschap. Een programma met zo’n nobele missie kan niet
zonder een website, die dat doel volledig onderschrijft. De
(Engelstalige) website www.key-leader.org is grondig aangepast. De
hulpmiddelen werden overzichtelijker gerangschikt en er zijn nu
minder klikken nodig om informatie te krijgen over de komende
bijeenkomsten. Geïnteresseerde familieleden kunnen door de
verhalen browsen, en oud-deelnemers kunnen weer contact
opnemen met hun Key Leader-vrienden. Neem een kijkje en schenk
een “leiderschapservaring” aan een tiener bij u uit de buurt.

Hulpmiddelen voor leden

Data om te onthouden
Maart: Gefeliciteerd met je 86ste verjaardag, Key Club
Maart tot en met juni: Controleer het webinar-schema (Engels)
10-12 maart: Kiwanis-congres voor Azië-Stille Zuidzee, Malakka,
Maleisië (Engels)
25 maart: Het Key Leader-seizoen begint. Controleer het schema
voor evenementen (Engels)
27 maart-2 april: CKI-serviceweek (Engels)

2 april: Kiwanisdag
24-30 april: Kiwanis International Foundation Skip-A-Meal (Sla een
maaltijd over) (Engels)
25 mei: Deadline om online in te schrijven op de Conventie van
Kiwanis International van 2011 (Deutsch, English, Français)
27-29 mei: Conventie van Kiwanis International-Europese
Federatie, Den Haag, Nederland
7-10 juli: 96e Jaarlijkse Conventie van Kiwanis International,
Genève, Zwitserland (Deutsch, English, Français)
1 oktober: Begin van het nieuwe Kiwanisjaar

