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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.
Onze nieuwste video’s

In dit nummer:
z Kiwanis-verhalen
{ Getooid met de naam 'Kiwanis’'
{ Hier wordt geschiedenis geschreven
{ CKI-kop
z Het Eliminate-project

Het Eliminate-project:
aankondiing van 30
seconden

{ Een gift uit Canada
z Kiwanis-magazine
{ Kiwanis schiet te hulp
{ Wie was de eerste?
z Kiwanis International Foundation
{ Gehoor geven aan de oproep tot dienstbaarheid
z Hulpmateriaal voor leden
{ Oude banden met Kiwaniërs aanhalen

Wat is Aktion Club?

{ Adviseurs: zorg dat u er klaar voor bent
{ Data om te onthouden
z Over deze nieuwsbrief
{ Abonneren
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{ Opzeggen
{ Online bekijken
{ Downloaden
{ Doorsturen naar een vriend

Kiwanis-verhalen

Getooid met de naam 'Kiwanis'
Wereldwijd kom je de letter "K" tegen op ziekenhuizen, in
kampen, straten... Hier zijn drie voorbeelden van gebouwen
die de naam Kiwanis met trots dragen:

Nederland

Nederland. Dit district steunt een Kiwanis Huis in Beverwijk
en een in Groningen. In deze huizen kunnen gezinsleden van
ernstig zieke kinderen verblijven, dicht bij het ziekenhuis
waarin ze zijn opgenomen.
Arizona (VS). De Kiwanis Wave Pool (golfslagbad) is een
onderdeel van het Kiwanis Recreatiecentrum in Tempe,
evenals het Kiwanis Tenniscentrum in het 50 hectare grote
Kiwanis-park.
Australië. Deze Kiwanis-bus vervoert ouderen, mensen met
een beperking en andere groepen voor uitstapjes in het
gebied rond Adelaide.

Australië

Kiwanis-verhalen

Hier wordt geschiedenis geschreven
Voor de eerste keer in de geschiedenis van de Kiwanis-familie
zijn leden van Aktion Club bij elkaar gekomen voor een
wereldwijde conferentie. Deze openingsconferentie, de
Kiwanis Aktion Club trainings- en leiderschapsconferentie
(Engels), vond plaats van 9-11 september jongstleden in
Indianapolis (VS).
Deelnemers aan de
talentenshow tonen hun
dansstapjes.

Tijdens het evenement was er onder andere aandacht voor
een Eliminate-serviceproject, een dans met als thema
‘eiland’, een talentenjacht en inspirerende sprekers.
Aktion Club (en anglais) is de enige service club voor
volwassenen met een handicap, met meer dan 9.000 leden
wereldwijd.
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Leden van Aktion Club
en CKI werken samen
aan een serviceactiviteit van het
Eliminate-project.

Een lid van Aktion Club
ontmoet Sylvester
neal, president van
Kiwanis International.

Jake Swartout, stichter
van Aktion Club,
spreekt tot het publiek
tijdens de
openingsbijeenkomst.

Een lid van Aktion Club
beschrijft haar tekening
in een workshop over
posters.

Een lid van Aktion Club
komt aan voor de
sluitingsbijeenkomst.

Leden van Kiwanis en
Aktion Club werken
samen op een activiteit
van de
sluitingsbijeenkomst.

U vindt meer conferentiefoto’s op de Aktion Club Flickrwebsite.

Kiwanis-verhalen

De inzet van een vrijwilliger
Nikki Scott, lid van de Circle
K Club van de Universiteit
van Noord-Alabama, weet
dat ze de juiste beslissing
nam toen ze lid werd van de
Kiwanis-familie. Een paar
lachende kindergezichten
waren genoeg om haar te
overtuigen.

Nikki Scott, lid van de
Circle K-club van de
UNA, verstopt
paaseieren.

Het afgelopen jaar vierde
haar club uit Florence, in de
staat Alabama, feest met
jongens en meisjes die
meededen aan het
programma ‘Head Start’ in
hun woonplaats. Head Start
is een voorschools

Wie volgt?
Omdat ze de 9000e
Facebookfan (Engels) van
Kiwanis International was,
mocht Nikki Scott dit verhaal
over haar favoriete
serviceprojecten in de
Update vertellen.
Wie wordt de 10.000e fan?
In de volgende Update wordt
een verhaal over de club van
die volger gepubliceerd.
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programma voor jonge kinderen uit gezinnen met lage
inkomens.
Zo’n jaar geleden hielpen de Circle K-leden bij de organisatie
van een herfstcarnaval met twee springkastelen, een
kartonnen doolhof, ringgooien, schminken en een fotohokje.
"De ouders van de kinderen waren ook uitgenodigd. Ik heb
bijna net zoveel ouders geschminkt als kinderen," herinnert
Nikki zich.

Kinderen zoeken eieren
en andere “schatten”.

Aan het begin van dit jaar gingen de Circle K-leden terug
naar de school om er paaseieren te verstoppen.
"De kinderen zijn allemaal jonger dan vijf jaar; daarom geven
we ze kleurboeken en kleurpotloden in plaats van snoep,"
zegt ze.
"Ik vond het zo leuk om met kinderen te werken, omdat je
meteen tastbaar resultaat ziet van de service die we dagelijks
uitvoeren," zegt ze. "Als Kiwanis-lid zetten we ons allemaal in
om anderen te helpen, en het is leuk om de gezichten van de
kinderen te zien als ze een cadeautje gekregen hebben.
Daarom vind ik dit zo’n geweldige organisatie en zal ik mijn
leven lang lid blijven."

Het Eliminate-project

Een gift uit Canada
De Kiwanis Foundation Canada (Engels) heeft het initiatief
genomen om een van de eerste donatiesupporters te worden
van de fondsenwervingscampagne voor het Eliminate-project.
De Foundation zet 250.000 Canadese dollar opzij (265.000
Amerikaanse dollar) om het geld dat door Canadese Kiwanisclubs wordt ingezameld aan te vullen.
Voor elke C$ 3 die door Kiwaniërs in Canada wordt
ingezameld, doet de Foundation er C$ 1 bij. Hiermee wil men
Kiwanis-clubs in Canada inspireren om C$ 1 miljoen in te
zamelen voor het Eliminate-project. Als dit totale bedrag met
verhoging wordt gehaald, zullen de Canadese Kiwanis-clubs
bijna 600.000 levens hebben gered en beschermd tegen
tetanus bij moeders en pasgeborenen.
"Andere districten en clubs kunnen inspiratie putten uit deze
actie van de Kiwanis Foundation of Canada. Ook hun fondsen
kunnen de leden van de Kiwanis-familie stimuleren om te
helpen bij het uitbannen van deze ziekte die te voorkomen
is,” aldus Randy DeLay, voorzitter van de
fondsenwervingscampagne voor het Eliminate-project.

Kiwanis-magazine

Kiwanis schiet te hulp
Door bezuinigingen moest een dorp in Illinois afzien van de
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bouw van een dierenasiel… tot Kiwanis op het toneel
verscheen. Een museum voor kinderen in Tennessee werd
met sluiting bedreigd… tot Kiwanis op het toneel verscheen.
‘Kiwanis-clubs schieten te hulp’ is het thema van het
oktobernummer van Kiwanis-magazine. Lees het online of
download het (Engels).

Kiwanis-magazine

Wie was de eerste?

Julie Fletcher uit
Ridgewood, New Jersey,
stelde midden jaren 80
het beleid van Kiwanis
ter discussie om alleen
mannen als lid toe te
laten. Ze was erbij toen
op de conventie van
1987 in de Amerikaanse
hoofdstad Washington
een amendement werd
aangenomen om deze
barrière op te heffen.

In de loop van de jaren hebben verschillende leden Kiwanismagazine laten weten dat zij de eerste vrouw bij Kiwanis
waren. Omdat het bijna 25 jaar geleden is dat de beslissing
werd genomen om het lidmaatschap voor vrouwen open te
stellen, vraagt het magazine de leden die denken dat zij als
eerste vrouw bij Kiwanis de barrière doorbraken om zich te
melden.
Sommigen beweren dat ze de eerste Kiwanis-clubpresident
ter wereld waren, de eerste luitenant-gouverneur van hun
district, of zelfs dat ze al voor 1987 lid waren, maar zonder
hun geslacht te vermelden. Als u zo’n verhaal hebt, e-mail de
bijzonderheden dan naar ons voor 6 januari 2012, met
"bewijsmateriaal".

Kiwanis International Foundation

Gehoor geven aan de oproep tot
dienstbaarheid
Ieder jaar doen clubs uit de Kiwanis-familie mee aan de
Jaarlijkse club-donatiecampagne van de Kiwanis International
Foundation, in de wetenschap dat ze met hun giften kinderen
kunnen helpen in plaatselijke gemeenschappen, overal waar
de Kiwanis-familie iets kan betekenen. Steun deze campagne
vandaag nog met een gift (Engels).

Met een gift van de KIF
kon de Kiwanis-club van
Carthage, Missouri (VS)
een project bekostigen
om vitaminen uit te

In het jaar 2010-2011 zullen er giften van het KIF
terechtkomen bij meer dan 127.000 kinderen in nood in de
vorm van voedselhulp, medische en tandheelkundige zorg,
schoolartikelen, kleding en andere basisvoorzieningen. Lees
meer over het ondersteuningsprogramma van de Kiwanisfamilie (Engels).
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delen aan
Guatemalaanse
kinderen die in armoede
leven.

Hulpmateriaal voor leden

Haal oude banden aan met leden van de Kiwanis-familie
Bent u ooit lid geweest van Key Club en/of CKI? Haal oude banden weer aan via onze
oud-ledenorganisaties. Sluit u vandaag nog aan — het lidmaatschap is gratis!
www.kiwanis.org/alumni (Engels).

Hulpmateriaal voor leden

Adviseurs: zorg dat u er klaar voor bent
Kiwanis-leden kunnen een sterke en positieve invloed
uitoefenen als ze zich vrijwillig melden als sponsor of
adviseur van service-leiderschapsprogramma’s. U kunt
beoordelen of u voldoende toegerust bent voor deze
verantwoordelijkheid met behulp van de nuttige
hulpmiddelen van Kiwanis (Engels).

Hulpmateriaal voor leden

Data om te onthouden
Oktober: Bekijk het schema van de komende Kiwaniswebinars of luister naar webinars die al geweest zijn
(Engels).
30 november: uiterste inzenddatum
clubjaarverslag (Engels).
1 januari: Kiwanis-gondel vaart mee in Rozenparade
21 januari: 97e verjaardag van de oprichting van
Kiwanis
15 februari: uiterste inzenddatum voorstellen voor
amendementen op de statuten van Kiwanis (Engels)
15 februari: deadline inzendingen voor de
Kiwanisdag-wedstrijd

Neem contact met ons op:
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Kiwanis International
3636 Woodview Trace
Indianapolis, IN 46268 Verenigde Staten
Gratis: 1-800-KIWANIS, toestel (alleen Verenigde
Staten en Canada)
Internationaal:(317)-217-875-8755
Fax: (317)-879-0204
E: communications@kiwanis.org

U ontvangt deze nieuwsbrief van Kiwanis
International omdat u hebt ingetekend op:
December 21, 2010
Beheer uw profiel | Abonnement onmiddellijk
beëindigen
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