Beste bezoeker,
Welkom op de website van Rotaryclub Bunnik.
Rotaryclub Bunnik is een actieve en gezellige club met 27 leden (mannen en vrouwen met
verschillende beroepen), wonend of werkend in de drie woonkernen van de gemeente Bunnik
(Bunnik, Odijk en Werkhoven). We komen wekelijks bij elkaar op de woensdag tussen 18.00 en 20.00
uur in het Wapen van Werkhoven, Herenstraat 31 te Werkhoven. Bij deze bijeenkomsten spreekt
vaak iemand van buiten de club over maatschappelijke, culturele of wetenschappelijke thema’s of
houdt één van de leden een inleiding. Na afloop van het programma bestaat er de mogelijkheid om
gezamenlijk te eten.
Als serviceclub verrichten wij werkzaamheden en activiteiten die nuttig zijn voor de (Bunnikse)
samenleving en dan vooral voor hen die enige extra steun kunnen gebruiken. Rotaryclub Bunnik
steekt regelmatig de handen uit de mouwen met een aantal activiteiten, waarmee wij ons inzetten
voor de Bunnikse gemeenschap. Het project ‘Met je hart / Samen Tafelen’ zet zich in voor kwetsbare,
onzichtbare thuiswonende ouderen die gezien hun fysieke, mentale, sociale of financiële situatie
eenzame gevoelens ervaren. Door het mogelijk maken van waardevolle, structurele ontmoetingen
dragen we bij aan het verzachten van gevoelens van eenzaamheid bij deze ouderen. We nodigen hen
persoonlijk uit en we zorgen ervoor dat ze opgehaald en thuisgebracht worden. Daarnaast
organiseert Rotaryclub Bunnik, in samenwerking met Rotaryclub Zeist, jaarlijks op een
zaterdagmiddag in oktober een seniorenmiddag voor inwoners van de gemeenten Bunnik en Zeist.
Een bekende Nederlandse artiest treedt dan op en de aanwezigen kunnen genieten van een heerlijk
middagje uit, compleet met een advocaatje met slagroom.
Samen met Rotaryclub Zeist, Rotaryclub Op Seyst en Soroptimistenclub Zeist e.o. organiseert
Rotaryclub Bunnik jaarlijks een beroepenmarkt voor de 5 middelbare scholen in Zeist. Deze
beroepenmarkt heeft de leerlingen van HAVO-4 en VWO-5 als doelgroep. Het doel is hen te laten
nadenken over hun toekomst door ze te laten kennismaken met verschillende beroepen.
Rotaryclub Bunnik viert in 2021 haar vijftig jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan organiseren wij
een aantal activiteiten voor de Bunnikse gemeenschap. Onderdeel daarvan is ook het aanbieden van
een cadeau aan de inwoners van de gemeente Bunnik. In verband met de Corona-pandemie en in
verband daarmee afgekondigde beperkingen zal de nadere invulling daarvan nog bekeken moeten
worden.
Rotaryclub Bunnik maakt onderdeel uit van een wereldwijd netwerk van leden die vanuit
verschillende beroepsgroepen hun kennis en ervaring willen inzetten om de maatschappij op lokaal,
nationaal en internationaal te ondersteunen. In Nederland zijn er 500 rotaryclubs met in totaal ruim
16.000 leden. Wereldwijd zijn er in 200 landen 34.000 clubs met in totaal 1.2 miljoen leden. Rotary
International vormt daardoor een sterke kracht. In de afgelopen jaren was het bestrijden van polio
een van de wereldwijde speerpunten. Nu is, met hulp van Rotary, polio bijna de wereld uit en ook de
laatste stappen zullen worden gezet. Dit betekent dat miljoenen kinderen niet meer het risico lopen
op een dergelijke handicap.
Wil je meer weten over Rotary Club Bunnik of wil je een keer aanwezig zijn bij een van onze
bijeenkomsten dan nodigen we je uit om contact op te nemen met onze secretaris Ricco Dun
(jhdun@kpnmail.nl of 06-51404191).
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