KIWANIS
NATIONALE
KUNSTVEILING
55 jaar Kiwanis Roeselare 1

Donderdag 21 april 2022
Congresruimte RaDar,
Aula van AZ Delta

Uw Kunstwerk op de Kunstveiling
Aan kunstenaars wordt gevraagd om een kunstwerk te koop te stellen op de kunstveiling, georganiseerd door serviceclub Kiwanis Roeselare 1. Via deze folder vindt u meer info hierover.
De veiling gaat door op donderdagavond 21 april 2022 in de congresruimte RaDar van AZ Delta
te Rumbeke, dit wordt voorafgegaan door een receptie en een symposium “KUNST EN ZORG”.
De veiling is een onderdeel van de Nationale Kunstwedstrijd voor personen met een beperking.
Deze wordt georganiseerd in april 2022, ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan van Kiwanis
Roeselare 1. Stimuleren van creativiteit is stimuleren van het ontwikkelen van een eigenschap,
die je in staat stelt door het gewone en alledaagse heen te prikken. De WHO beweert na het
analyseren van 900 onderzoeken dat het actief of passief beleven van kunst de gezondheid en
het algehele welbevinden bevordert. Deze vijfjaarlijkse wedstrijd gaat reeds voor de negende
keer door.
De veiling omvat de verkoop van een veertigtal kunstwerken en een tiental gelauwerde
werken komende van de kunstwedstrijd van Kiwanis Roeselare 1. Deze staat onder leiding van
de internationaal gekende veilingmeester Carlo Bonte.
De netto-opbrengst van het werk op de veiling wordt voor 50 % met de kunstenaar gedeeld en
de andere 50 % gaat volledig naar sociale werken in de omgeving van Roeselare. Ze hebben tot
doel te zorgen voor een betere toekomst voor kinderen en bij te dragen aan het oplossen van de
problemen in de samenleving.
We ontvangen graag van u een bericht voor 15 januari 2022, als u aan deze sociaal gerichte veiling wil meewerken door het ter beschikking stellen van een eigen kunstwerk.
Dit kan via een mail aan de voorzitter Frank Soenen met mailadres voorzitter@kr1.be of
telefonisch via +32 (0)51 25 33 25. Dit kan ook via een tussenpersoon of een galerij.
Indien u specifieke vragen of wensen heeft, vernemen we die graag.
In de folder vindt u meer info hierover, Kiwanis Roeselare 1 en hun sociale acties en projecten.
Met dank,
De voorzitter van Kiwanis Roeselare 1
Frank Soenen,
voorzitter@kr1.be

Nationale Kunstwedstrijd 55 jaar Kiwanis Roeselare 1

In april 2022 wordt er voor de negende keer een nationale kunstwedstrijd voor personen met
een beperking georganiseerd. Enkel personen met motorische, sensoriële of verstandelijke beperking, die minstens 16 jaar oud zijn op 1 januari 2022, kunnen aan deze kunstwedstrijd deelnemen. Er zijn 2 categorieën -21 en +21 jaar met een aparte prijsuitreiking.
De actie is reeds gestart met een oproep aan mogelijke deelnemers en instituten. Er worden in
februari ongeveer 400 kunstwerken verwacht. Een zorgvuldig gekozen jury bepaalt de winnende werken.
Op donderdagnamiddag 21 april 2022 is er de officiële prijsuitreiking aan de winnaars in de
congresruimte RaDar van AZ Delta te Rumbeke. De deelnemers en hun familie en deelnemende instituten worden uitgenodigd. Iedere deelnemer krijgt een aandenken. Dit zorgt voor
onvergetelijke momenten.
‘s Avonds is er op dezelfde locatie het symposium “Kunst en Zorg” en de “Kunstveiling 55 jaar
Kiwanis Roeselare1“ met aansluitend een receptie.
De winnende werken worden tentoongesteld in AZ Delta van 21 april tot 19 mei van 12 uur tot
18 uur. De andere werken worden digitaal op de Kiwanis Roeselare 1 website www.kr1.be gepubliceerd. Vroegere winnende werken kan je daar ook bekijken.

Over Kiwanis Roeselare 1

Kiwanis Roeselare 1 is een serviceclub die deel uitmaakt van de wereldwijde organisatie Kiwanis International, de Kiwanis European Federation en het District Belgium-Luxembourg.
De kernwaarden en doelstellingen die Kiwanis uitdraagt zijn als volgt samengevat:
• Het stellen van menselijke en geestelijke waarden boven de materiële waarden, met een
levenshouding van respect voor de medemens waarin dienstvaardigheid, menselijkheid en
rechtvaardigheid centraal staan.
• Het ondersteunen en activeren van zorgzaamheid en empowering van de zwakste schakels in
de samenleving: de kansarmen en de kinderen.
Kiwanis is de grootste vrijwilligersorganisatie voor hulp aan kinderen wereldwijd.
Onze club telt 30 leden:
BUDIN Johan, DECLERCQ Kris, DEJONCKHEERE Hugo, DELEU Martin, DELRUE Piet, DELY
Luc, DENOO Luc, DEWYSPELAERE Jef, DUTRY Stefaan, GELDHOF Jurgen, GOETHALS Jo,
KLUGE Henri, MAES Jean-Yves, NELIS Emmanuël, PILATE Stefan, RAES Alex, SCHREURS
Patrick, SOENEN Frank, STRUBBE Bart, TITECA Vincent, VANACKER Carl, VAN BREMPT
Johan, VAN DER BEKEN Michel, VAN GHELUWE Martin, VERFAILLIE Brecht, VERMOORTEL Robrecht, VERPLANCKE Peter, VINCKIER Maarten, WILLEKENS Bart, WOSTYN Lieven
Ze delen dezelfde passie en wil om ten dienste te staan van de kinderen en het organiseren van
sociale acties.

Sociale Werking Kiwanis Roeselare 1
Kiwanis Roeselare 1 heeft de passie en
de wil om ten dienste te staan van de
kinderen en het organiseren van sociale
acties.
Hoogtepunt hiervan is de Nationale
Kunstwedstrijd voor personen met een
beperking die ze sedert 1977 om de vijf
jaar inricht.
De klemtoon ligt vooral op lokale ondersteuning van Roeselaarse sociale
projecten waaronder het Mannahuis,
‘Thuiswerk, het Vluchthuis, T’hope, de Graancirkel, Dominiek Savio te Gits, ondersteuning
van projecten rond autisme (Autistem, Ter Sterre), rond Mucoviscidose en Multiple Sclerose.
Het bronzen centrumplan op de Grote Markt en de 7 bronzen miniaturen van Roeselaarse
monumenten ten behoeve van zwakzienden, versieren dankzij Kiwanis Roeselare 1 de Roeselaarse binnenstad. Naast deze projecten werden in de loop der jaren tientallen andere lokale
projecten gesteund.
Verder neemt Kiwanis Roeselare 1 onder andere deel aan de jaarlijkse Special Olympics, aan
de West-Vlaamse Sportkampen voor kansarme kinderen en aan het nationaal project rond de
Kiwanis kliniekpop.
Sedert 1980 wordt jaarlijks de Sinterklaasactie met huisbezoeken bij kansarme gezinnen georganiseerd.
Tijdens de coronacrisis werden vele laptops geschonken aan scholieren zodat ze van thuis uit
de lessen konden blijven volgen. Kiwanis schonk ook gelaatsschermen. Aan enkele Roeselaarse scholen schonk Kiwanis Roeselare 1 tientallen handdispensers om te helpen het Coronavirus te bestrijden.
Sedert haar oprichting in 1967 werd ongeveer 850.000 € geschonken ter ondersteuning van al
haar sociale acties.

Zweettest Kiwanis helpt speurhonden covid op te sporen

Meer dan vijftig leden van Kiwanis ondergaan zweettest om covid op te sporen.
In de eerste COVID-golf werd door een professor van een Parijse universiteit onderzocht of
speurhonden konden ingezet worden om dragers van Covid-19 te herkennen. Er werd uitgegaan van geurstalen zweet omdat dit stoffen bevat die door het lichaam worden gevormd onder
invloed van het virus. Op initiatief van de universiteit van Gent werd de toepassing hiervan in
ons land onderzocht. Kiwanis-clubs over het ganse land stelden zich garant voor de praktische
organisatie van de staalnamen. Zo ook de Roeselaarse Kiwanis Clubs I en Rodenbach.

Sinterklaasactie

Onze jaarlijkse Sinterklaasactie brengt ons daar waar we nodig zijn, de kinderen. We verzamelen (kopen en krijgen) speelgoed en wat snoepgoed en de goede Sint brengt die thuis samen
met de roetpieten. De adressen worden aangeleverd door verschillende sociale organisaties.
Met deze actie toveren we een glimlach op het gezicht van de kinderen in kansarme gezinnen.

Projecten Kiwanis Roeselare 1

De projecten vragen jarenlange inzet en medewerking van onze clubleden en van vrijwilligers
die Kiwanis genegen zijn. Om al deze projecten te realiseren is ook de financiële inbreng uit de
vele activiteiten noodzakelijk.
Hiertoe organiseerde Kiwanis Roeselare 1 vele concerten, kerstconcerten en passieconcerten,
een stand-up comedy show. Tweemaal werd de jongerengroep Up With People naar Roeselare
gehaald. Tussen 1981 en 2003 was er de jaarlijkse modeshow. Tussen 1985 en 1995 was er jaarlijks de Ford-actie ‘Kilometers voor het Hart’.
Sinds 1998 organiseert de club jaarlijks de Goodluck-actie, de koekjesactie die een begrip geworden is in Roeselare en omstreken.
Recent organiseerden we een optreden van stand up comedian Arnout Van den Bossche.
Dit jaar hopen we via de veiling van kunstwerken ook fondsen te verwerven.

