
Strategisch Partnership tussen Rotary en IHE Delft 

 

  

Rotaryclub Zoetermeer heeft zich aangesloten bij Rotaryclubs in de omgeving van Delft die 
betrokken zijn bij een samenwerking tussen The Rotary Foundation (TRF) en IHE Delft. Het 
strategisch partnership tussen Rotary en het IHE Delft instituut voor Water Educatie is tot 
stand gekomen in 2011. Hiermee maakt The Rotary Foundation (TRF) studiebeurzen 
beschikbaar voor IHE Delft studenten uit ontwikkelingslanden, om in Delft hun 18 maanden 
durende MSc opleiding in “Water Management and Sanitation” te gaan doen. 

 

Rotary studentens bij IHE voor 
de studieperiode oktober 
2019-april 2021, samen met 
hun “Home Counselors” 
vanuit de Nederlandse 
Rotaryclubs. 

 

 

 

In totaal zijn er sinds 2012  meer dan 100 IHE Delft studenten door Rotary gesponsord, met 
een investering van meer dan $ 5,1 miljoen. Zij worden verwacht na hun studie weer naar 
hun thuisland terug te gaan en daar hun opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk te 
brengen, bij voorkeur in Rotary-gerelateerde projecten. 

Tijdens hun verblijf worden de studenten sociaal ondersteund door Nederlandse Rotarian 
“host counselors”. Ook dit jaar is er op 17 oktober weer een groep van 16 studenten met 
hun studie begonnen, begeleid door “host counselors” uit 13 verschillende Rotaryclubs. 

Vanuit Rotaryclub Zoetermeer wordt binnen de groep in de 
foto hierboven een student uit India ondersteund. Het 
betreft de 27-jarige Ankita Prayag. Zij heeft naast een 
voltooide ingenieursstudie civiele techniek enkele jaren op 
zowel praktisch als academisch niveau in India gewerkt aan 
water management en sanitaire voorzieningen projecten 
voor dorpen in de staat Maharashtra en hoopt na voltooiing 



van de opleiding in delft met een tweede-gespecialiseerde- MSc opleiding een belangrijke 
bijdrage te leveren aan het verbeteren van drinkwater- en 
sanitaire voorzieningen in  Indiase dorpen, een gebied 
waarop ook vele Rotaryclubs in India projecten hebben 
opgestart. 

 

Ankita, samen met Rotary begeleider Willem 

 

Meer informatie over deze speciale opleiding , zie: https://www.un-ihe.org/rotary-scholarships-
water-and-sanitation-professionals 

(IHE is een organisatie die via UNESCO onder Verenigde Naties toezicht staat.) 

 

 

 

 


