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Lions International Student Academy

Fonds LISA (Lions International Student Academy) biedt ondersteuning aan studenten die
door sociale, familiale of financiële omstandigheden moeilijk de stap van het secundair
naar het hoger onderwijs kunnen zetten.
Fonds LISA zorgt niet enkel voor financiële en logistieke steun, maar staat ook en vooral
garant voor een persoonlijke begeleiding op maat van de student.
Vrijwillige ‘peters en meters’ staan de student met raad en daad bij gedurende gans het
traject van de opleiding, van inschrijving aan de hogeschool of universiteit tot en met de
diploma-uitreiking.
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Fonds LISA kan jaarlijks rekenen op de steun van een uitgebreid netwerk van partners,
bedrijven en sympathisanten. Mede dankzij hun bijdragen kan Fonds LISA blijven investeren in talentvolle en ambitieuze jongeren. Want iedereen verdient een kans op een mooie
toekomst, ongeacht afkomst, achtergrond of identiteit.

Persoonlijke begeleiding

“

“Het is aan ons om jongeren kansen
te geven en onze kennis en netwerk
in te zetten om hen te ondersteunen.“

Renaat Desiere
CEO bij Drukta en peter bij Fonds LISA

De grote meerwaarde van Fonds LISA is niet zozeer de
financiële of logistieke ondersteuning van de student,
maar wel de persoonlijke begeleiding door enthousiaste en geëngageerde vrijwilligers.
Deze zogeheten ‘peters en meters’ zijn mensen die
actief zijn in het bedrijfsleven of in het onderwijs.
Dankzij de inzet van hun kennis en hun netwerk zorgen zij ervoor dat de kansen voor de student worden
gemaximaliseerd.
Samen met de student wordt van bij het begin een studieplan opgemaakt waarbij de ‘peter’ of ‘meter’ onder
andere instaat voor:
•
•
•
•
•
•

Advies bij het maken van de juiste studiekeuze;
Administratieve ondersteuning bij de inschrijving of
tijdens de studies;
Opmaak van een budget en - waar nodig - voorzien
van extra financiële steun vanuit Fonds LISA;
Het maximaal benutten van voorzieningen, studiebeurzen of ondersteuningsmogelijkheden;
Begeleiding, coaching en aanmoediging tijdens de
studies;
Een luisterend oor en het aanpakken van (persoonlijke) problemen.

Heb je ook zin om peter of
meter te worden van een
gemotiveerde student(e)?
Laat het ons weten op:
hallo@fondslisa.be

Studenten met ambitie

“

“Ik ben mijn peter heel dankbaar en
wil hem tonen wat ik kan bereiken
dankzij zijn steun.”

Mileidy
Studente Psychologie

Fonds LISA is er voor getalenteerde én gemotiveerde
jongeren met ambitie die via hogere studies hun
dromen willen waarmaken, maar omwille van familiale
of andere omstandigheden niet over voldoende steun
of middelen beschikken om dit op eigen kracht te
realiseren.
Leerlingen die in aanmerking komen kunnen tot maximaal 2750 euro per jaar aan bijkomende financiële
steun ontvangen om hun studies te betalen en dat voor
de duur van hun opleiding.
Fonds LISA zorgt niet enkel voor financiële en logistieke
steun, maar ook en vooral voor een persoonlijke begeleiding op maat van de student. Samen met een peter of
meter wordt een doordachte studiekeuze gemaakt. Er
wordt een studieplan opgesteld en de administratieve
en andere verplichtingen worden aangepakt.

Ben je een gemotiveerde student en kan je hulp gebruiken
bij het organiseren en financieren van hogere studies?
Spreek erover met je leerkracht of vertrouwenspersoon
en geef ons een seintje:
hallo@fondslisa.be

Samen sterk

“

“Als secundaire school willen we al
onze leerlingen zo goed mogelijk
voorbereiden op verdere studies en
op het latere leven.”
Nicole Casteele
Directeur Guldensporencollege

Fonds LISA werkt nauw samen met onderwijsinstellingen
en sociale diensten om kanszoekende en gemotiveerde
leerlingen een mooie toekomst te kunnen bieden.
In overleg met directies, leerkrachten of brugfiguren van
lokale secundaire scholen of sociale diensten van hogescholen, universiteiten en andere onderwijsinstellingen,
worden talentvolle leerlingen aangesproken, gescreend en
waar mogelijk ook ondersteund.
Ook dankzij de samenwerking met de lokale of regionale
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s)
en met de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW’s), kunnen heel wat kanszoekende studenten worden bereikt
die anders misschien door de mazen van het net zouden
glippen.

Ken je zelf een talentvolle
jongere die omwille van
zijn of haar afkomst, achtergrond of familiale situatie
niet op eigen kracht of met
eigen middelen aan hogere
studies kan beginnen?
Laat het ons weten:
hallo@fondslisa.be.

Steun Fonds LISA

Door te blijven investeren kan Fonds LISA verder uitbreiden en worden uitgerold over andere regio’s. Op
die manier kunnen steeds meer talentvolle jongeren de
kansen krijgen om een mooie toekomst tegemoet te gaan.
Fonds LISA zorgt voor een sociale, financiële en maatschappelijke meerwaarde en is een win-win voor zowel
student als samenleving.
Als bedrijf kan je toetreden tot de ‘Club van 100’, een
diverse groep van regionale bedrijven die één euro per
dag sponsoren ten voordele van Fonds LISA. Via verschillende netwerkevenementen kom je als bedrijf in contact
met andere clubleden en een zesmaandelijke update zorgt
ervoor dat je helemaal mee blijft met de laatste ontwikkelingen en resultaten.
Individuen kunnen giften overmaken aan Fonds LISA en
krijgen (voor bedragen van meer dan 40 euro) hiervoor
een fiscaal attest van de Koning Boudewijnstichting. Indien
gewenst kan Fonds LISA ook als goed doel worden opgenomen in het testament en ook legaten of schenkingen zijn
mogelijk.

Voor meer informatie over
de ‘Club van 100’ of voor
bijkomende informatie over
giften en schenkingen kan
je terecht op:
hallo@fondslisa.be
Je kan Fonds LISA steunen
door een gift over te maken
via de website van de
Koning Boudewijnstichting:
https://donate.kbs-frb.be/
StudentenfondsLISA

Partners

“

“Het is de bedoeling om dit prachtige
sociale anker ook uit te gooien in
andere West-Vlaamse steden.”

Bernard Adins
Voorzitter LISA-raad

Fonds LISA werd in 2014 opgericht in de schoot van Lions Club Kortrijk Mercurius.
Ondertussen is het studentenfonds uitgegroeid tot een onafhankelijk projectfonds van
het Streekfonds West-Vlaanderen dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.
Onder impuls van het Streekfonds wordt de werking van Fonds LISA verder uitgerold over
andere regio’s in West-Vlaanderen.
Fonds LISA is mogelijk dankzij de steun van en/of in samenwerking met:
•
•
•
•
•
•
•

Club van 100 van Lionsclub Kortrijk Mercurius
Fonds Hars-Juvené
Fonds Strandschelp van de Koning Boudewijnstichting
Lions Club Roeselare
Maselis NV
Mulder Natural Foods NV
Steunraad West-Vlaanderen voor de Koning Boudewijnstichting

“

“LISA, dat is kanszoekende studenten op een professionele
wijze ondersteunen, begeleiden en versterken om hen zoveel
mogelijk de kans te geven om hun eigen toekomst met volle
goesting en engagement in handen te nemen.”
Jan Despiegelaere
Algemeen coördinator Streekfonds West-Vlaanderen
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