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ROTARACT, INTERACT EN RYLA 
door Rotary International en Rotary Nederland 

Q2 – ROTARY JAAR 2014-15   27 maart 2015 

The Rotary Foundation (TRF) is een 

onafhankelijke, non-profit 

organisatie die Rotary helpt bij het 

vervullen van hun gezamenlijke 

missie.  

 

Elke Rotarian draagt op basis van 

vrijwilligheid per jaar een bedrag af 

aan The Rotary Foundation. Van elke 

euro die TRF uitgeeft, gaat 90 cent 

daadwerkelijk naar het project. Een 

bijzonder goede score, die vooral te 

danken is aan de vele vrijwilligers. 

Rotaryclubs kunnen bij TRF een 

zogenaamde Grant aanvragen om 

extra geld voor hun internationale 

project te verkrijgen. Hiervoor zijn 

strikte criteria opgesteld. 

 

Een belangrijk humanitair project 

van TRF is: ‘End Polio Now’. Met dit 

programma, gestart in 1985, wordt 

beoogd om de wereld in 2018 

poliovrij te verklaren. 

 

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. 

RYLA:  

Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) is 

een programma voor de ontwikkeling van 

leiderschap beheerd door Rotary. Terwijl de 

deelnemer elke leeftijd kan hebben, 

richten de meeste evenementen zich op 

middelbare scholieren, universitaire 

studenten of jonge professionals. RYLA, 

zijn meestal van 3-10 dagen lang en 

bevatten presentaties, activiteiten en 

workshops die een verscheidenheid aan 

onderwerpen dekken, waaronder: 

 Leiderschap fundamenten en 

ethiek 

 communicatie vaardigheden 

 Oplossen van problemen en 

conflictbeheersing 

 Gemeenschapszin en 

wereldburgerschap 

 

RYLA NEDERLAND: 

Dit jaar vond Ryla Alkmaar plaats in het 

weekend van vrijdag 20 en zaterdag 21 

maart 2015. 

De centrale vraag tijdens RYLA 2015, een 

inspirerende bijeenkomst voor jonge 

professionals, was: ‘Hoe nu verder?  

Kijk op deze link om een kort filmpje via 

Youtube te bekijken: 

http://youtu.be/rrwvuK9mTuc (4.23minuten) 

 

http://youtu.be/rrwvuK9mTuc 

 

ROTARACT: 

Rotaract brengt mensen met de 

leeftijd van 18-30 in universiteiten 

en gemeenschappen wereldwijd bij 

elkaar om dienstverlenende 

activiteiten te organiseren, 

leiderschap en professionele 

vaardigheden te ontwikkelen, en om 

plezier te hebben. Rotaryclubs 

sponsoren hen, maar Rotaract leden 

beheren en financieren hun clubs 

zelfstandig. Rotaract leden werken 

nauw samen met hun lokale Rotary 

club, en kunnen lid worden van een 

Rotary club na het einde van hun 

Rotaract lidmaatschap. 

INTERACT:  

Interact is een club voor jongeren 

met de leeftijd van 12-18 die met 

anderen in hun gemeenschap of op 

school een verbinding willen maken. 

Interact clubleden hebben plezier 

tijdens het uitvoeren van 

serviceprojectten en ook in het leren 

over de wereld. Interact clubs 

organiseren ten minste twee 

serviceprojecten per jaar: een die 

hun gemeenschap ten goede komt 

en een die de internationale 

verstandhouding bevordert. Terwijl 

Interact clubs begeleid kunnen 

worden door individuele Rotary 

clubs, besturen en onderhouden ze 

zichzelf. 

 

Dit project valt onder het Rotary motto: 

Service Above Self – through International 

Service 

Meet humanitarian needs around the 

globe and promote world understanding 

and peace. 

http://youtu.be/rrwvuK9mTuc
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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. 

Verdubbeling 

Alle club contributies zijn gestort: 

Het Global Grant (GG) projectgeld is 

verdeeld in club bijdragen, district 

bijdragen en Rotary 

Internationalbijdragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 - Data 

 20 augustus 2014- de 

bankrekening voor het 

projectgeld in Kenia geopend. 

 22 augustus 2014 – de bijdrage 

van RC Hurlingham is gestort. 

 2 september 2014 – de bijdrage 

van RC Alkmaar is gestort.  

 9 oktober 2014 – de bijdrage van 

RC Bath is gestort. 

 27 oktober 2014 – de bijdrage 

van RI is gestort. 

 

 

 

 

 Uitbreiding (fase 1 – niet-GG): klaar 

 Reparatie en afwerking – (GG) - begonnen 

 

Fase 1 (niet-GG) 

 Men is bezig met het 

schilderen van het 

kliniekgebouw.  

  

Fase 2 (GG) 

 Deze fase heeft betrekking 

op de subsidie (GG geld). Het 

grootste deel van de 

apparatuur is aangeschaft. 

Men is bezig met  het 

gereedmaken vóór gebruik. 

 Stroomaansluting is in 

behandeling. 

 Betegelen klaar om to 

beginnen. 

 

 

Voortgang: maart 2015 

Fase 1 – Verpleegkundigen gebouw: in afwachting van voltooiing. 

 
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 kliniekgebouw te regelen. 

Het is uiteindelijk besloten om dat met lokaal geld te 

doen. RC Hurlingham heeft evenementen voor het goede 

doel georganiseerd. Het verpleegkundigen gebouw is met 

overheidsgeld gebouwd. 

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

Fase 2 – Global Grant geld (GG) 

 

 

 

Voortgang: maart 2015 

Fase 2 – Eco-toilet 

 

 

Voortgang: maart 2015 

Fase 1 – Uitbreiding kliniekgebouw 
Fase 2 – Afwerking van kliniekgebouw 

Fase 2 (GG) 

 Men is bezig met de 

constructie van de eco-

toiletten bovenbouw. 
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KIKOPEY CLINIC
GILGIL, KENYA

MATCHING GRANT NO. GG1411102

 1

SITE VISIT – 25TH FEBRUARY 2015

2015

2 

CLINIC - NEW

1 2 3

2015

3 

CLINIC - OLD

1 2 3

2015

4 

TOILET(S)

1 2 3

2015

5  

WATER TANK

1 2 3

2015

6 

NURSE’S QUARTERS (C.D.F)

1 2 3

2015

7  
2015

8 

THE RIFT VALLEY

2015

9 


