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  IN DEZE UITGAVE: VOORTGANGSVERSLAG 1 

Global Grants (GG)s bieden 

mogelijkheden om deel te nemen aan 

strategisch gerichte, high-impact 

activiteiten met steun van de 

Foundation, die US$15.000 tot 

$200.000 kan bedragen.  

Met deze Grants worden grote, 

internationale humanitaire projecten 

gefinancierd, alsmede Vocational 

Training Teams, en studiebeurzen die 

duurzame, meetbare resultaten 

opleveren in één of meer van de 

focusgebieden. Activiteiten kunnen 

individueel of gecombineerd 

uitgevoerd worden - met één Grant 

kan bijvoorbeeld een Vocational 

Training Team gefinancierd worden en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vrede en conflictbeheersing 

 Gezondheid van moeder en kind 

 Preventie en behandeling van  

ziekten 

 Basisonderwijs en alfabetisering 

 Water en sanitaire  

voorzieningen 

 Economische en sociale  

Ontwikkeling 

Wat is Rotary Global Grant? 
door Rotary International 

Q1 – ROTARY JAAR 2014-15   1 oktober 2014 

tegelijkertijd een humanitair project 

dat daarmee verband houdt. 

Aan Global Grants, ontwikkeld door de 

club of het district, wordt vanuit het 

World Fund een bedrag bijgedragen 

van minimaal $15.000, mits het 

project ten minste $30.000 groot is. 

Het toegekende District Designated 

Fund (DDF) bedrag wordt met 100% 

gematcht en de eigen bijdragen 

worden met 50% gematcht. 

Net als eerder bij Matching Grants, 

moeten Global Grants gesponsord 

worden door twee clubs of districten: 

een host partner in het land waar de 

activiteit plaatsvindt en een 

internationale partner buiten dat land. 

 

Focusgebieden 

Alle projecten die gefinancierd worden door 

middel van Global Grants moeten gericht zijn 

op doelstellingen binnen één of meer van de  

zes focusgebieden, en substantiële, meetbare 

resultaten behalen: 

 

Wat is een Rotary Community Corp (RCC)?  

Wat doen ze? 

Het project wordt op de grond begeleid door een Rotary 

Community Corp. (RCC). Dat is RCC Kikopey, Kenya. Zij 

zijn opgericht en op 19 februari 2014 erkend door RI met 

een charter certificaat.  

RCC leden zijn een groep van niet-Rotarians die onze 

toewijding aan service delen. Ze plannen en voeren 

projecten uit in hun gemeenschappen en ondersteunen 

de lokale Rotary club projecten. 

Er zijn meer dan 7.500 corps in meer dan 80 landen! 

 

 

JACARANDA_KIKOPEY HWS 
PROJECT,  

GILGIL, KENYA 

Humanitair project dat zich richt op de toegang tot basisgezondheidszorg voor de 
gemeenschap van Kikopey, Gilgil, Kenya. 

Dit project gaat een bestaande structuur, die door gebrek aan geld een paar jaar leeg stond, 
herstellen en afwerken.  

Het project heeft betrekking op het verstrekken van medische apparatuur, sanitaire 
voorzieningen en elektriciteit om ervoor te zorgen dat het gezondheidscentrum 
volledig functioneel is. 

Beeld: RI Charter Certificaat –  
RCC Kikopey, Kenya 
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FACTSHEET 
 

  

€9.000,00 
De hoeveelheid geld bijgedragen door Rotary Club 
Alkmaar 

  

€47.239,00 
De hoeveelheid projectgeld bijgedragen na 
verdubbeling. 

Bankrekening 

Op 20 augustus 2014 is bevestigd dat 

de bankrekening voor het projectgeld 

in Kenia is geopend. 

Het Global Grant (GG) projectgeld is 

verdeeld in club bijdragen, district 

bijdragen en Rotary International (RI) 

bijdragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status van het geld 
door Pyly Mucuthi & Machiel Baaijens 

Vorderingen tot dusver 
*Uit de laatste tweewekelijkse email uit Kenia 

 

door Rotary Club of Hurlingham 

GG Contributies 

 De bijdrage van RC Hurlingham is 

op 22 augustus gestort. 

 De bijdrage van RC Alkmaar is op 

2 september gestort.  

 De bijdrage van RC Bath wordt 

snel verwacht. 

 De bijdragen van het District en 

RI zullen tegelijk betaald worden 

zodra alle club contributies 

gestort zijn. 

 

 

 
Mijlpaal:   5 april 2014 

Start – Baanbrekende activiteiten. 

 

 Het geld voor de uitbreiding is al doorgestuurd 

voor de bouw (fase 1 – niet-GG).  

 Jacaranda Hotels heeft een additionele bijdrage 

van Ksh.180.000 (ongeveer €1.600) voor het 

fase 1 werk aan RC Hurlingham gegeven. 

 

Fase 1 (niet-GG) 

 Het hek rond het pand is 

bijna klaar. Daarna komt de 

poort. 

 Men is bezig met de 

goedkeuring voor de 

uitbreiding van het 

kliniekgebouw. 

  

Fase 2 (GG) 

 Deze fase heeft betrekking 

op de subsidie (GG geld). 

Het begint zodra al het 

geld ontvangen is. 

 In de tussentijd zijn 

offertes ontvangen. Het 

verslag over de analyse en 

de gunning zal binnenkort 

worden gecommuniceerd. 

 

 

Voortgang: 28 augustus 2014 

Fase 1 – Men is aan het hek begonnen. 

 

 
Voortgang: 15 september 2014 

Fase 1 - Het hek is bijna voltooid. 

Rotary Club Alkmaar 

District 1580, Alkmaar, The Netherlands 

Opgericht op:  13 juni 1932 
Clubbijeenkomst op:  vrijdag om 12.00uur 
Adres:  ’t Gulden Vlies, Koorstraat 30,  

1811 GP, Alkmaar 
Telephone: +31 (0)72 5122 442 
 

Extra nieuws 

Omdat het niet mogelijk is om met Rotary geld te bouwen, 

was het nodig om een andere manier te vinden om de 

uitbreiding van het kliniek gebouw te regelen. 

Het is uiteindelijk besloten om dat met lokaal geld te 

doen. RC Hurlingham heeft evenementen voor het goede 

doel georganiseerd en al €3.000 verzameld.  

Op dit moment heeft de RCC Kikopey, Kenya een 

bankrekening geregeld voor de verbouwing. De rekening 

is op 19 augustus 2014 geopend en Ksh. 260.000 

(ongeveer €2.380) is al gestort. Dit is het geld dat 

momenteel gebruikt wordt voor de bouwwerkzaamheden. 

Fase 1 – niet Global Grant geld (niet-GG) 

Fase 2 – Global Grant geld (GG) 

 

 


