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 Dat Rotary de wereld verbindt kwam nadrukkelijk tot uitdrukking toen ik een bijzonder 
vaantje mocht overhandigen aan de RC Geleen, tijdens het gezamenlijk clubbezoek aan 
RC Geleen, RC Elsoo-Maaskant, RC Sittard en RC Sittard-Geleen Deux Villes. Gouverneur 
Madhav Chandra, van D 3201 – Kerala in India, heeft het mij gegeven als dank voor het 
project: micro-krediet voor vrouwen. De RC Geleen bracht dit tot stand; de opbreng-
sten van hun project zijn vermenigvuldigd via het systeem van global grants uit The 
Rotary Foundation.  Een fantastisch project, waarbij niet alleen krediet is gegeven aan 
vrouwen om een bedrijf(je) te starten, ook zijn er cursussen gegeven over wat er komt 
kijken bij een eigen bedrijf. Tevens zijn er docenten opgeleid die de volgende generatie 
kunnen begeleiden, want het terugbetaalde krediet kan weer worden ingezet voor de 
volgende groep vrouwen. Een prachtig voorbeeld van een project met global grants van 
de RC Geleen, dat een ommekeer tot stand heeft gebracht, niet alleen in het leven van 
vrouwen die het krediet hebben gekregen, maar in het leven van het hele dorp. 

 
 
 
 

Het grote Internationale Rotaryproject End Polio Now is in zijn laatste fase: een paar 
jaar geleden waren er nog 7 polio haarden in de wereld. Begin dit jaar nog 3. Deze 
maand, augustus, is ook Nigeria door de WHO, de Wereld Gezondheidsorganisatie, po-
liovrij verklaard. Dankzij de inspanningen van alle Rotarians over de hele wereld. En ook 
dankzij u, onze leden, onze clubs. We zijn nog maar een haartje verwijderd van polio 
echt de wereld uit. Dus koop ook dit jaar weer de bloembollen. Want Rotary blijft zich 
inspannen om ook de laatste 2 haarden, in Pakistan en in Afghanistan, de wereld uit te 
helpen. Onze EPN coördinator Ellen van de Zweep komt graag uw club informeren en 
ondersteunen. Zij is te bereiken via info@bordercollieevents.nl. Van haar ontvangt uw 
club ook een afzonderlijke brief met alle toebehoren.  

 

 
Het thema Ledenbeleid krijgt dit jaar alle aandacht in ons district – ook bij de clubbe-
zoeken. Het aantal leden van Rotary loopt terug, wereldwijd en helaas ook in ons dis-
trict. De grote vraag waarvoor we met zijn allen staan is: hoe krijgen we het voor elkaar 
om de daling van het ledental om te buigen naar een stijging? Dat is een opdracht voor 
ons allemaal. Dit roept vragen op als: hoe vinden we nieuwe leden? Hoe houden we ze 
vast? Hoe maken we onze club aantrekkelijk en toekomstbestendig? De bedoeling is, 
dat aan het einde van het Rotaryjaar iedere club minimaal met 1 lid gegroeid is. Maar 
hoe kun je dat realiseren? Dat kan door flexibel en creatief te zijn; door alternatieven te 
zoeken; en niet vast te houden aan oude gewoonten en vaste tradities. Hoe kan jouw 
club aantrekkelijk worden voor jonge mensen in deze tijd?  
In ons district is een District-ledencommissie. Zij buigt zich over dit thema en wil clubs 
die er behoefte aan hebben met raad en daad ter zijde staan. Schroom niet met hen 
contact op te nemen voor advies. Met zijn allen streven we naar sterke, vitale clubs; 
aantrekkelijk voor nieuwe leden. Op de site van het district (www.Rotary.nl/D1550) 
staan hun namen en contactgegevens onder het kopje: Mensen  
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