Help ons helpen!!
Helpt u mee?
Met uw bijdrage wil Rotary jaarlijks 14 studiebeurzen realiseren voor studenten water- en
sanitatiemanagement uit derdewereldlanden aan IHE-Delft. Alle bijdragen zijn van harte welkom. Uw
bijdrage wordt meer dan verviervoudigd!

Waarom doen we dit?
Rotary en IHE-Delft, Institute for Water and Education, hebben
een strategisch partnerschap gesloten. Dit partnerschap heeft als
doel om de water- en sanitatiecrisis in de wereld aan te pakken
door het aantal opgeleide ‘water’-professionals uit
derdewereldlanden te vergroten. Het probleem is dat het de
meeste studenten uit die landen veelal ontbreekt aan de middelen
om deze studie te bekostigen.

Hoe doen we dit?
De kosten zijn € 50.000 per student per jaar (collegegeld, boeken,
reis en verblijfkosten etc.). De kosten voor 14 studenten zijn dus
€ 700.000 per jaar.
Met een bijdrage van € 100.000 per Nederlands Rotarydistrict
(Nederland telt zeven Rotarydistricten), kunnen twee
studiebeurzen, jaarlijks gefinancierd worden. Om dit doel te
bereiken moet er jaarlijks € 24.000 per district worden
gegenereerd. Dankzij het royale multiplier-mechanisme van Rotary International en de Rotary
Foundation, is het mogelijk om van die € 24.000 € 100.000 te maken.
Onze club wil dit jaar bijdragen aan het door ons district (Midden Nederland) gestelde doel van € 24.000.
Help onze club om hier € 4.000 aan bij te dragen.

Wat bereiken we dan?
•

Een kwalitatief betere watersector in de landen van herkomst. Dit is een voorwaarde voor
toegankelijk en veilig drinkwater en sanitatie.

•

Loyaliteit en eigenaarschap bij alumni voor nieuwe projecten, zodat deze projecten een grotere
kans van slagen hebben.

•

Meer begrip bij alumni voor de belangen van buurlanden, die dezelfde waterbron gebruiken,
waardoor geopolitieke spanningen verminderen.

•

Een persoonlijke relatie tussen alumni en het gebruik van dezelfde “watertaal” wat bijdraagt aan
de efficiency tijdens mogelijke onderhandelingen.

Welke opleidingen precies?
Het betreft de volgende opleidingen aan IHE Delft:
•
•
•

Waterbeheer en governance
Stedelijk water en sanitaire voorzieningen
Water Science and Engineering

Rotarians uit Nederland en uit het land van herkomst maken de selectie uit kandidaten die al zijn
toegelaten door het IHE.

Over Rotary
Rotary is een internationale organisatie van professionals die humanitaire hulp bieden om goodwill en
vrede in de wereld op te bouwen. In meer dan 34.000 Rotaryclubs bieden 1,2 miljoen leden hun
expertise, tijd en geld aan om lokale en internationale serviceprojecten te ondersteunen.

Over IHE-Delft
IHE Delft Institute for Water and Education is de grootste internationale faculteit voor watereducatie en
management ter wereld en is gevestigd in Delft. Het Instituut verleent volledig erkende MSc- en PhDopleidingen in samenwerking met verschillende partneruniversiteiten in de wereld.
Vanaf 1957 zijn meer dan 23.000 waterprofessionals
opgeleid uit 190 met name derdewereldlanden. Het
instituut heeft 124 PhD-fellows in watergerelateerde
research.
Vanaf 2012 hebben 96 door de Rotary gesteunde
studenten, uit 31 verschillende landen, hun
masterstudie kunnen afronden aan IHE Delft en 80%
van hen is ook daadwerkelijk teruggekeerd en werkt
in de watersector.
Tot nu zijn ook al 11 van de 96 studenten cum laude
afgestudeerd.

Meer informatie
https://www.youtube.com/watch?v=JjoeHeZd4DQ
https://www.un-ihe.org/rotary-scholarships-water-and-sanitation-professionals
www.rotary.org.

