
 

PERSBERICHT – LIONS CLUB LEUVEN ERASMUS   - 1- 

 

PERSBERICHT: Inhuldiging vernieuwde speeltuin voor VZW Monte Rosa 

ter ere van Dr. Ivo Raymaekers 
Op dinsdagavond 5 juli om 18u00 wordt bij Monte Rosa vzw  in Boven-Lo (Kessel-Lo, Heidebergstraat 

249) de vernieuwde speeltuin ingehuldigd ter ere van Dr. Ivo Raymaekers.  

Er zal een gedenkplaat worden ingehuldigd en enkele leden van de club brengen een muzikaal 

eerbetoon aan de vorig jaar overleden Dr. Ivo Raymaekers in het bijzijn van zijn familie. 

Mevr. Muriel De Ryck, directeur van Monte Rosa vzw en Edward De Maesschalck, historicus en lid van 

Lions Leuven Erasmus voeren het woord. 

Het project: inrichting en beveiliging van het domein in Kessel-Lo 

De vzw Monte Rosa ontfermt zich over 63 kinderen in de bijzondere jeugdzorg, die ze begeleiden samen 

met hun gezinnen. Lions Club Leuven Erasmus steunt de organisatie op regelmatige basis, ondermeer 

voor het project ‘De Shelter’ dat een samenwerking is tussen de vzw’s De Wissel, Amber en Monte Rosa. 

In 2015 moesten ze absoluut de oude banken vervangen. Het hout was versleten en de banken waren 

niet meer veilig genoeg. Ook de speeltuin doorstond de risico-analyse niet: te oud, te vervallen en niet 

volgens de nieuwe normen. 

Dankzij de steun van Lions Leuven Erasmus kon Monte Rosa overgaan tot de aankoop van 2 parkbanken, 

12 tafels met bankenset en een nieuw speeltuig dat aan de nieuwe veiligheidsnormen voldoet. 

Het domein in Monte Rosa Kessel-Lo wordt intensief gebruikt, door vele doelgroepen. In de eerste 

plaats de gasten van Monte Rosa, hun gezinnen en vrienden. De jonge moeders en vaders van 

Shelterproject vinden er rust en ruimte voor ontmoeting. Ook de school van de Bovenlo, waar veel 

kinderen van Monte Rosa school lopen, gebruiken het vaak als speel- en sportterrein.  

Wie was Dr. Ivo Raymaekers? 

Ivo Raymaekers werd geboren in Peer op 20 juni 1932 en overleed onverwacht in Leuven op 15 

september 2015. Hij was getrouwd met Rosie Oudebeeck en vader van vier kinderen. Hij was zelfstandig 

kinderarts, maar werkte ook als pediater in de Heilig Hartkliniek in Leuven. In 1975 werd hij een van de 

stichtende leden van de serviceclub Lions Leuven Erasmus, waarvan hij lid bleef tot aan zijn dood. Hij 

was de 11 de voorzitter (1986-87). 

Door zijn toedoen schonk de club in 1992 135.000 frank voor de aankoop van thuismonitoren en 

videoapparatuur in de strijd tegen wiegendood, een probleem dat hem als kinderarts zeer ter harte 

ging. Later werd Ivo de vaste verbindingsman van de club voor Woudlucht, de school voor 

buitengewoon onderwijs in Heverlee. Dank zij hem is er heel wat geld van de club naar Woudlucht 

gevloeid.  
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Tijdens zijn laatste Lionsvergadering – enkele dagen vóór zijn dood - pleitte Ivo Raymaekers bovendien 

voor de aankoop van een groot speeltuig. Als hulde aan deze sociaal bewogen kinderarts heeft de club 

niet enkel het speeltuig gekocht, maar zal meteen ook een gedenkplaat onthullen.  

Over Monte Rosa 

Monte Rosa vzw, is een organisatie binnen de Bijzondere Jeugdbijstand waar kinderen en jongeren van 

3 tot 20 jaar kunnen opgevangen en begeleid worden. Er wordt intensief samengewerkt met de ouders 

en de gezinnen van de kinderen en jongeren. Monte Rosa begeleidt 63 kinderen en jongeren samen met 

hun gezinnen. Monte Rosa heeft drie locaties: 

- Kessel-Lo, waar het hoofdgebouw is en de meeste kinderen en jongeren opgevangen worden 

- een locatie in Herent voor 9 pubers en adolescenten 

- sinds 1/1/2014 een afdeling voor 15 kinderen in Deurne (Antwerpen) 

Over Lionsclub Leuven Erasmus 

Lionsclub Leuven Erasmus helpt sociale werken die basisnoden in de maatschappij aanpakken: VZW De 

Wissel (bijzondere jeugdzorg), VZW Monte Rosa (bijzondere jeugdzorg), IMSO (MS patiëntenvereniging), 

Ten Desselaer (Auti werking), Oostrem (dagverblijf voor volwassenen met een beperking),... Als één van 

de drie Leuvense clubs is Leuven Erasmus de meest cultureel geëngageerde. Tot driemaal toe 

organiseerde ze de grootste beeldententoonstelling van België in openlucht 'Kunst op de Ijzerenberg’, 

een initiatief dat nu door vzw Ijzerenberg wordt verdergezet.  Dit najaar brengt de club een uniek 

volledig met de hand getekend boek uit met als titel ‘Leuven in Vogelvlucht’, waarvan de opbrengst 

integraal naar sociale werken zal gaan. Andere fundraisingactiviteiten op de agenda van Leuven Erasmus 

zijn onder andere 3D (Dress, Dinner & Dance), Erasmus ontmoet jong talent, SWIMSO zwemmarathon, 

Paaseitjesverkoop en Levensloop. 

Als lid van een Lions Club kan je op humanitair vlak een verschil maken waartoe je als individu niet in 

staat bent. Lions Clubs International is de grootste NGO ter wereld en viert in 2017 haar 100-jarig 

bestaan. 

Praktisch: 

We verwachten u dinsdagavond 05 juli om 18u00 bij Monte Rosa vzw, Heidebergstraat 249, 3010 

Kessel-Lo voor de opening van de speeltuin en de inhuldiging van de gedenkplaat 

Aanmelden via luc.galoppin@telenet.be  

Meer info:  

- Monte Rosa vzw: Muriel De Ryck, directeur - 016/52 55 81 - www.monterosa.be 

- Lions Leuven Erasmus: Luc Galoppin, voorzitter -  0497/399 880 - www.lionsleuvenerasmus.be 


