
DE ROTARY 
FOCUSGEBIEDEN



Rotary zet zich in voor allerlei bevolkings groepen en 
gemeenschappen. Elke van die gemeenschappen heeft 
haar eigen behoeften en problemen. Hoewel we dus op 
talloze manieren van dienst kunnen zijn, verleent Rotary 
vooral hulp op een zestal specifieke gebieden. Daarmee 
trachten we te bereiken dat onze inspanningen een 
zo groot mogelijk gezamenlijk effect hebben. Het zijn 
onze focusgebieden. Ze vertegenwoordigen ‘s werelds 
belangrijkste en meest voorkomende humanitaire 
behoeften, en Rotary richt zich er met succes op:

• Vrede en conflictbeheersing
• Preventie en behandeling van ziekten
• Water en sanitatie
• Gezondheid van moeder en kind
• Basisonderwijs en alfabetisering
• Economische en sociale ontwikkeling

Als u voor uw club een nieuw serviceproject zoekt, 
neem dan deze zes gebieden in overweging; op elk 
daarvan zijn veel innovatieve projecten mogelijk. Deze 
brochure beschrijft de focusgebieden en bevat veel 
ideeën voor projecten in eigen land of buitenland.

DE FOCUSGEBIEDEN EN DE GLOBAL GRANT

Elke club en elk district kan bij de Rotary Foundation 
een Global Grant aanvragen. Zo’n financiële bijdrage 
kan worden verleend als een club of district op één 
of meer van de focusgebieden activiteiten wil gaan 
verrichten die een duurzaam en belangrijk effect 
zullen hebben. Deze activiteiten kunnen de vorm 
hebben van een serviceproject, een studiebeurs of 
een vocational training team. Om in aanmerking 
te kunnen komen voor een Global Grant moeten 
de voorgenomen activiteiten voorzien zijn van 
een plan voor monitoring en evaluatie volgens de 
normen die de Foundation voor elk focusgebied 
heeft vastgesteld. Meer informatie vindt u op 
Rotary.org in het pdf ‘Areas of Focus Policy 
Statements’. De site van uw district bevat ook  
de nodige informatie. Tevens kunt u terecht bij  
de Rotary Foundation-commissie van uw district.

VOORBEELDEN

Bent u geïnteresseerd hoe andere clubs actief zijn in 
de focusgebieden van Rotary, dan kunt u rotary.org 
raadplegen: www.rotary.org/showcase.

VERDERE INFORMATIE

Raadpleeg de website van uw district.

DE ROTARY 
FOCUSGEBIEDEN



VREDE EN CONFLICTBEHEERSING

20.000 BURGERS 
worden elk jaar verminkt of gedood  
door landmijnen.

TIPS VOOR SUCCES

Gebruik rollenspellen en sport om kinderen en  
jongvolwassenen te leren hoe ze op een sociaal  
aanvaardbare manier met conflicten kunnen omgaan.

Train lokale leiders in strategieën voor conflictpreventie en 
-bemiddeling als onderdeel van een community service project.

Werk samen met Rotary Peace Fellows en andere experts  
en organisaties op het gebied van conflictpreventie.

CONFLICTHANTERING

90% VAN 
DE SLACHTOFFERS  
van gewapende conflicten zijn burgers;  
tenminste de helft daarvan zijn kinderen. 

Er zijn vermoedelijk zo’n  

300.000 KINDSOLDATEN  
( jongens en meisjes jonger dan 18) betrokken bij  
gewapende conflicten over de hele wereld.

WAT U KUNT DOEN

W
AT U KUNT DOEN

Steun 
bieden aan 

gemargina liseerde 
groepen binnen de 

samenleving die het risico 
lopen slachtoffer te  
worden van geweld  

of vervolging. 

CONFLICTPREVENTIE/VREDESOPBOUW

Help 
kinderen die  

wees zijn geworden, 
of gewond of getrau-
matiseerd zijn geraakt  

door oorlogs-
geweld. 

W
AT U KUNT DOENBied 

hulp aan 
vluchtelingen 
of ontheemden die 

gevlucht zijn uit 
conflictgebieden.

W

AT U KUNT DOEN

WAT U KUNT DOEN

WAT U KUNT DOEN

WAT U KUNT DOEN

Spoor de 
oorzaken van 
het conflict op  
en probeer deze te 

mitigeren.

TIPS VOOR SUCCES

Betrek alle stakeholders in de lokale 
gemeenschap bij serviceprojecten, 
inclusief vrouwen, gemarginaliseerde 
bevolkingsgroepen zoals etnische of 
religieuze minderheden, en partijen  
aan beide zijden van het conflict. 

Weet wat de wetten en gebruiken  
zijn van alle lokale gemeenschappen 
waarvoor u zich inzet en respecteer deze.  
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Betrek 
strategieën voor 
conflictoplossing 

en -bemiddeling bij 
serviceprojecten,  
waarbij lokale scholen, 

weeshuizen, werkplaatsen 
en gemeenschapscentra 

betrokken worden. 
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Werf kandidaten  
voor een Rotary 

Peace Fellowship.  
Jaarlijks worden tot wel 100 
studiebeurzen aangeboden 
voor een opleiding aan een 

Rotary Peace Center aan 
universiteiten in de hele 

wereld. 

Organiseer  
projecten die zich 

richten op de onder-
liggende oorzaken 
van conflicten: zoals 

ziekte, etnische spanningen, 
ongeletterdheid, honger 

en armoede. 

WAT U KUNT DOEN

Neem deel aan 
fellowship en 

service activiteiten  
met Rotary clubs in andere 

delen van de wereld 
om daarmee wederzijds 

begrip en vrede te 
bevorderen. 

51 MILJOEN MENSEN 
zijn op dit moment ontheemd en op de vlucht als  
gevolg van gewapende conflicten of vervolging.



PREVENTIE VAN ZIEKTEN

1 MILJARD MENSEN  
wordt ieder jaar getroffen door verwaarloosde tropische 
ziekten zoals knokkelkoorts en lepra. 

TIPS VOOR SUCCES

Werk samen met lokale gezondheidscentra om programma’s  
te ontwikkelen voor het aantrekken van gezondheidswerkers  
met verschillende specialismen. Een tekort aan bepaalde 
specialismen legt een te grote druk op het medisch personeel  
in de gezondheidscentra en beperkt de beschikbare zorg. 

Zorg ervoor dat de trainingsfaciliteiten zich bevinden waar  
de werknemers wonen en werken om zodoende behoud  
van personeel te bevorderen.

TIPS FOR SUCCESS

Focus op lange termijn steun voor gezondheidscentra  
in de lokale gemeenschap.

Verbeter toegang tot apparatuur, faciliteiten en de nieuwste 
programma’s op het gebied van de gezondheidszorg met 
behulp van internationale gezondheidsprogramma’s.

Implementeer innovatieve technologieën zoals het met 
smartphones toegankelijke mHealth, en vergroot daarmee  
het bereik van gezondheidscentra.

1 OP DE 6 
MENSEN  in de  
wereld kan gezondheidszorg  
niet betalen.

100 MILJOEN 
MENSEN belanden 
onder de armoedegrens als 
gevolg van medische kosten.

PREVENTIE EN BEHANDELING VAN ZIEKTEN
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AT U
 KUNT DOENHelp 

bij het 
vaccineren  
tegen infectie-

ziekten. 

WAT U KUNT DOEN

Ondersteun 
gezondheidsvoor-

lichtingsprogramma’s 
waarin informatie wordt 

gegeven hoe ziekten zich ver-
spreiden, en het bevorderen 

van maatregelen die het 
risico van besmetting 

verkleinen.

TIPS VOOR SUCCES

Vraag advies aan  Rotarians die deskundig zijn op  
medisch gebied of op het gebied van volksgezondheid.

Werk samen met lokale en regionale ziekenhuizen,  
klinieken en ministeries van volksgezondheid om te voorkomen dat werk  
dubbel gedaan wordt en om gebruik te kunnen maken van lokale middelen.

Schakel lokale gemeenschapswerkers en medisch geschoolde gezondheidsvrijwilligers  
in om vaccinaties uit te voeren.

Werk samen met en versterk succesvolle zorginstellingen,  
en breid de bestaande zorg uit.
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W
AT U KUNT DOEN

Verbeter  
en vergroot 

de toegang tot 
betaalbare en gratis 

gezondheidszorg 
in achtergestelde 

gebieden. 

57 LANDEN hebben minder  
dan 23 gezondheidswerkers per 10.000 inwoners. 

WAT U KUNT DOEN

Ondersteun 
permanente 

vorming en training 
van gezondheidswerkers 
met beurzen en publieke 

erkenning.

Er is over de hele wereld een tekort aan  2,4 MILJOEN ARTSEN,
verpleegkundigen, verloskundigen en andere gekwalificeerde zorgverleners.

GEZONDHEIDSZORG



VERBETER DE WATERKWALITEIT EN TOEGANG TOT WATER 

2,5 MILJARD 
MENSEN hebben  
geen toegang tot goede  
sanitaire voorzieningen.

TIPS VOOR SUCCES

Schrijf geen oplossingen voor, maar werk  
ter plaatse samen aan geschikte oplossingen.

Vergeet sanitatie en hygiëne niet: er zijn maar 
weinig mensen die van dorst omkomen, maar 
miljoenen mensen overlijden als gevolg van  
te voorkomen ziekten die door verontreinigd  
water worden overgebracht. 

748 MILJOEN  
MENSEN   
hebben geen schoon drinkwater.

SANITATIE EN HYGIËNE
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W

AT U KUNT DOEN

Sla 
waterputten   
om grondwater 

op te pompen uit 
ondergrondse 

aquifers.

6 UUR per dag zijn vrouwen 
op het Afrikaanse platteland kwijt 
met ver weg water halen.

WAT U KUNT DOEN
Bevorder  

het gebruik 
van goedkope 

oplossingen, zoals 
chloortabletten of plastic 
flessen die met behulp 

van zonlicht de kwaliteit 
van het water  
verbeteren. 

WAT U KUNT DOEN

Verstrek 
waterfilters voor 
thuisgebruik, zoals 

keramische filters of 
zandfilters, vlokmiddelen, 

en desinfecterende 
middelen die met behulp 
van zonlicht drinkwater  

zuiveren.

1.400 KINDEREN  
overlijden dagelijks als gevolg van 
ziekten veroorzaakt door gebrek aan 
sanitaire voorzieningen en door het 
drinken van verontreinigd water.

W
AT U KUNT DOEN

Verbeter 
de sanitaire 

voorzieningen 
door toiletten en latrines te 
bouwen die op een riolering 

of septische tank worden 
aangesloten. 

WAT U KUNT DOEN

Bevorder goede 
hygiënepraktijken  

door het geven van 
voorlichting. Goed handen 
wassen met zeep en water 

kan het aantal gevallen 
van diarree met wel 35% 

terugdringen. 

WATER EN SANITATIE

TIPS VOOR SUCCES

Werk met de lokale 
gemeenschap aan het 
oprichten van een 
watercommissie en 
het instellen van een 
vergoedingssysteem 
om zorg te dragen voor 
de exploitatie en het 
onderhoud van het 
watersysteem.

Controleer zorgvuldig, 
alvorens over te gaan tot het graven 
of boren van een nieuwe put, of hieruit schoon 
en veilig water gehaald kan worden en of de put 
ecologisch duurzaam is. 

Gebruik lokaal goedgekeurde uitrusting, zodat de 
lokale gemeenschap in staat is verantwoordelijkheid 
te nemen voor onderhoud van het project 

WAT U KUNT DOEN

Installeer 
regenwater-

opvangsystemen
voor de opvang en opslag van 
regenwater, zodat dit gebruikt 
kan worden als drinkwater 

of voor irrigatie, of om 
ondergrondse aquifers  

bij te vullen. 
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GEZONDHEID VAN MOEDER EN KIND

222 MILJOEN 
VROUWEN  
die liever hun zwangerschap 
willen uitstellen of 
voorkomen, hebben geen 
toegang tot veilige en 
effectieve anticonceptie.

TIP VOOR SUCCES

Neem de tijd om de eigen lokale 
opvattingen over anticonceptie te 
begrijpen en bevorder een klimaat 
van een open, niet-oordelende 
communicatie om goede relaties 
in de betreffende gemeenschap 
op te bouwen.

GEZINSPLANNING

6,3 MILJOEN 
KINDEREN  
jonger dan vijf jaar 
overlijden jaarlijks als 
gevolg van ondervoeding, 
slechte gezondheidszorg 
en ontoereikende sanitaire 
voorzieningen. 

GEZONDHEIDSZORG VOOR KINDEREN

PRENATALE ZORG  
EN BEVALLING

80% VAN DE  
GEVALLEN  
VAN MOEDER- 
STERFTE  zou  
voorkomen kunnen worden als  
men toegang zou hebben tot  
reproductieve gezondheidszorg  
en gekwalificeerde zorgverleners. 

WAT U KUNT DOEN

Voorkom  
HIV-besmetting 
van moeder op 

kind door het gebruik van 
antiretrovirale medicijnen 

en het bevorderen van 
flesvoeding. 

WAT U KUNT DOEN

Schoon water, 
goede sanitatie en 

hygiëne verhogen het effect 
van de voeding van kinderen. 
Diarreeziekten veroorzaakt 

door vervuild water verergeren 
de ondervoeding bij kinderen.
Wijs daarom op het gebruik 

van schoon water, goede 
sanitatie en hygiëne.

WAT U KUNT DOEN

Stel vaccinaties 
en antibiotica 

beschikbaar. Mazelen, 
malaria, longontsteking, AIDS 

en diarreeziekten zijn de 
belangrijkste doodsoorzaken 

van kinderen jonger  
dan vijf jaar. 

W

AT U KUNT DOEN

Benadruk 
het belang 
van goede 

voeding, inclusief 
borstvoeding. 

WAT U KUNT DOEN

Geef informatie 
over en de toegang 
tot voorbehoeds-

middelen. Door aan deze 
behoefte aan anticonceptie 
te voldoen kan het aantal 

gevallen van moedersterfte 
verminderen met bijna 

een derde. 

W

AT U KUNT DOEN

Verstrek 
kraam-

pakketten   
aan gezondheids-

werkers.

1 OP DE 39 VROUWEN  
in Afrika bezuiden de Sahara  overlijdt  
tijdens de zwangerschap of bevalling.

W
AT U KUNT DOEN

Ondersteun 
geaccrediteerde 

opleidings-
programma’s 
voor gezondheids-

werkers. 
TIPS VOOR SUCCES

Waarborg duurzaamheid door de plaatselijke  
gemeenschap in staat te stellen verantwoordelijkheid  
te nemen voor opleidingsprogramma’s op het  
gebied van gezondheidszorg.

Raadpleeg Rotarians die gespecialiseerd zijn in de zorg  
voor moeder en kind, zoals verloskundigen en gynaecologen.

Werk samen met lokale organisaties die deskundig  
zijn op het gebied van gezondheid van moeder en kind.3
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TIPS VOOR SUCCES

Slecht barrières tegen  onderwijs voor 
meisjes,  die zijn veroorzaakt door culturele 
opvattingen, veiligheidsoverwegingen en 
de behoefte meisjes in het huishouden 
aan het werk te zetten. Gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen is essentieel voor  
een duurzame ontwikkeling van de  
lokale gemeenschap.

Betrek leerlingen, studenten, ouders, 
leerkrachten en bestuurders bij uw 
inspanningen.

Werk samen met lokale organisaties die 
met advies en middelen kunnen helpen 
een Concentrated Language Encounter 
(CLE) alfabetiseringsprogramma’s op te 
zetten.

Concentrated Language Encounter 
(CLE) is een door Rotarians ontwikkelde, 
internationaal erkende onderwijs  
methode voor alfabetisering. 

Zie ook bij de Literacy Rotarian  
Action Group,  ww.litrag.org

Zie ook het Rotary document  
‘Basic Education and Literacy Project 
Strategies’ (http://bit.ly/1TqM5OE)

57 MILJOEN KINDEREN  
wereldwijd gaan niet naar school.

781 MILJOEN MENSEN 
van 15 jaar en ouder, van wie 60% vrouwen,  
zijn analfabeet.

LEERLINGEN EN STUDENTEN ONDERSTEUNEN

BASISONDERWIJS EN ALFABETISERING

1

W

AT U KUNT DOENDoe 
vrijwilligers-
werk op scholen 
of bij naschoolse 

opvang. 

1,7 MILJOEN 
LEERKRACHTEN zijn wereldwijd 
nodig de doelstellingen van het basisonderwijs te halen.

TIPS VOOR SUCCES

Bouw langdurige relaties op met leerkrachten zodat ze toegang 
hebben tot de nieuwste opleidingen en leermiddelen. 

Raadpleeg  onderwijsfunctionarissen voor het opstellen van 
leerplannen en opleidingsprogramma’s voor leerkrachten. 

LEERKRACHTEN OPLEIDEN
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W
AT U KUNT DOEN

Zend een  
Vocational Training 
Team (VTT) om training 
te geven op het gebied van 

leerplanontwikkeling in 
plattelandsgemeen-

schappen.

WAT U KUNT DOEN

Geef steun 
aan Concentrated 

Language Encounter 
(CLE) alfabetiseringsprogramma’s.

Deze betaalbare programma’s 
zijn geschikt voor zowel 

kinderen als vol-
wassenen. 

W

AT U KUNT DOEN

Ontwikkel een  
alfabetiserings-
programma voor 

volwassenen.

W

AT U KUNT DOENZorg  
voor het 

opleiden van 
leerkrachten  
en verstrek school-

materialen. 

WAT U KUNT DOEN

Bevorder 
het aanmelden 
van leerlingen 

en het inschrijven 
van studenten en voor-
kom ziekteverzuim door het 

sponsoren van schoolvoedsel-
programma’s en het zorgen voor 

veilig drinkwater en sanitaire 
voorzieningen.

W
AT U

 KUNT DOEN

Word 
mentor voor 
leerlingen in uw 

omgeving.

2
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INKOMENSVORMING & SPAREN

ECONOMISCHE EN SOCIALE ONTWIKKELING

190 MILJOEN MENSEN   
maken gebruik van microkredieten.

WAT U KUNT DOEN

Bevorder de  
ontwikkeling van 

mobiele bankdiensten 
in samenwerking met een 

microfinancieringsinstituut (MFI). 
Mobiele telefoons die gebruikt 

kunnen worden om geld te storten 
of over te maken, verbeteren de 
toegang tot het bankwezen in 

ontwikkelingslanden. 

WAT U KUNT DOEN

Werk samen 
met een lokaal 

microfinancierings-
instituut  (MFI) om 

toegang tot financiële diensten 
te creëren en een financiële 

infrastructuur op lokaal 
niveau op te zetten. 

TIPS VOOR SUCCES

Koop bij het ondersteunen van serviceprojecten  
in ontwikkelingslanden goederen en benodigdheden  
bij plaatselijke leveranciers om de lokale economie te  
stimuleren en onnodige transportkosten te vermijden.

Zet een Rotary Community Corps (RCC) op en stimuleer hen  
actie te ondernemen. RCC leden kunnen vanuit hun unieke positie 
vaststellen welke belemmeringen worden ondervonden voor de 
economische ontwikkeling van de lokale gemeenschap en  
kunnen daarvoor duurzame oplossingen bedenken. 
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1,4 MILJARD 
MENSEN  
- van wie bijna de helft werk  
heeft – moet rondkomen van 
minder dan € 1,15 per dag.

WAT U KUNT DOEN

W
AT U KUNT DOEN

Bevorder 
beroepsoplei-
dingen, inclusief 
stageprogramma’s 

bij lokale non-profit 
organisaties. 

Verstrek 
apparatuur en 

benodigdheden   
aan een coöperatie om 
productie en verkoop 
op lokale markten te 

bevorderen.

WERKGELEGENHEID & ONDERNEMERSCHAP

WAT U KUNT DOEN

Zend 
een Vocational 
Training Team 

(VTT) om bedrijfsleiders in 
ontwikkelingslanden te 

leren een bedrijfsplan op 
te stellen en een correcte 

boekhouding bij te 
houden.

WAT U KUNT DOEN

Werk samen 
met een coöperatie 

die op democratische wijze haar 
leden training, economische 
samenwerkingsverbanden 

en eigendom van 
activa aanbiedt.

TIP VOOR SUCCES

Geef steun aan ondernemers en  
kleine bedrijven in ontwikkelingslanden. 
Succes van lokale bedrijven vergroot  
de werkgelegenheid ter plaatse.
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MEER INFORMATIE
• de website van uw district 

• de Rotary Foundation- 

 commissie van uw district 

• de Rotary Foundation- 

 commissaris van uw club 

• de Rotary helpdesk  

 www.rotary.nl/helpdesk 

• de internationale website, 

 www.rotary.org/myrotary/en/take-action 

The Rotary Foundation (TRF) wordt in elk Rotarydistrict 
vertegenwoordigd door de voorzitter van de TRF-commissie. 

UW DONATIE

• Rechtstreeks doneren m.b.v. een creditcard  

 via https://www.rotary.org/en/give 

• Storting op de TRF rekening in Europa DE51 3007 0010 0255 0200 00  
 t.n.v. Rotary Foundation o.v.v. clubnummer, clubnaam  
 en t.b.v. het Annual Fund of het PolioPlus Fund


