Rotary Club Bunnik
Rotary Club Bunnik is een serviceclub met zo’n 40 leden (mannen
en vrouwen), overwegend afkomstig uit de drie woonkernen van
de gemeente Bunnik te weten Bunnik, Odijk en Werkhoven.
Als serviceclub richten wij ons primair op twee soorten activiteiten.
Enerzijds voeren wij activiteiten en werkzaamheden uit die nuttig
zijn voor de (Bunnikse) samenleving en dan vooral voor hen die
enige extra steun kunnen gebruiken. Anderzijds organiseren wij
fundraising activiteiten die geld moeten genereren om goede
doelen te ondersteunen.
Een aantal voorbeelden van onze activiteiten is:
 Op zondag 8 juli jl. werd op de Landgoederij het Bunnik’s
Zomerfeest georganiseerd door Rotary Club Bunnik in
samenwerking met Brothers Horeca Groep. De opbrengst van het evenement is voor het
Jeugdfonds Sport en Cultuur. Binnen speelde de JP & Seeger Session Band hun aanstekelijke
Amerikaanse traditionals en folk. Op de zonovergoten terrassen genoten de volwassenen van het
ruime aanbod van food & drinks, van pannenkoeken tot hamburgers en spareribs. En op het
buitenterrein speelden de kinderen tot in de vroege avond volley- en voetbal. De kleintjes
sprongen heerlijk in het rond op het springkussen. Met circa 250 bezoekers werd het eerste
Bunnik’s Zomerfeest meteen een groot succes
 Het deelnemen aan de Bunnik Fair, waar we aandacht vragen en geld inzamelen voor de
Shelterbox. Een Shelterbox is een door Rotary International ontwikkelde tijdelijke behuizing voor
een gehele familie gedurende langere tijd. De Shelterboxen worden naar gebieden gestuurd die
bijvoorbeeld zijn getroffen door een aardbeving of overstroming. We verkopen daarbij
participaties van EUR 5 voor de aanschaf van een Shelterbox. Met de totale opbrengst kunnen
we shelterboxen kopen. Door ons bekostigde shelterboxen werden in het verleden al verstuurd
naar Malawi, Nepal en Syrië. Zie ook www.shelterbox.nl.
 We organiseren in de gehele gemeente Bunnik de deelname aan ‘Wandelen voor Water’, waarbij
de leerlingen van alle basisscholen hun wandeling van 6 kilometer met 6 liter water op hun rug
laten sponsoren. De opbrengsten hiervan gaan naar projecten voor schoon drinkwater in derde
wereld landen. Zie ook www.wandelenvoorwater.nl.
De opbrengsten van onze fundraisingactiviteiten besteden we momenteel met name aan twee goede
doelen:
 De organisatie van een jaarlijks evenement voor de Bunnikse ouderen, waarbij een bekende
Nederlandse artiest optreedt en de deelnemers kunnen genieten van een heerlijk middagje uit,
compleet met een advocaatje met slagroom! Voor velen is dit een van de weinige echte uitjes
van het jaar.
 Wij hebben een langlopende afspraak met het Bunnikse Jeugdfonds Sport en Cultuur en dragen
financieel bij in gevallen waarin kinderen vanwege financiële beperkingen anders niet zouden
kunnen sporten. Uiteraard is voor ons niet zichtbaar wie wij ondersteunen, dat verloopt via het
Jeugdfonds Sport en Cultuur. Zie ook www.jeugdfondssportencultuur.nl.
Ook steken we zelf regelmatig de handen uit de mouwen, zo hebben we een nieuw kippenhok
gemaakt voor de kinderboerderij in Odijk en daar recent een buitenren aan vast gebouwd. Daarnaast
onderzoeken we hoe we nog meer kunnen betekenen voor ouderen in Bunnik.
Rotary Club Bunnik is onderdeel van de grotere Rotary gemeenschap. In Nederland zijn er 500 clubs
met in totaal ruim 19.000 leden. Wereldwijd zijn er 34.000 clubs met 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.
Tenslotte biedt Rotary Bunnik aan zijn leden natuurlijk ook onderlinge vriendschap en gezelligheid.
Wij komen wekelijks bij elkaar. Omdat de leden van Rotary Club Bunnik allemaal een verschillende
professionele achtergrond hebben zijn dit ook heel diverse bijeenkomsten.
Wil je meer weten over Rotary Club Bunnik of heb je interesse in een mogelijk lidmaatschap van onze
club, neem dan contact op met onze secretaris Madeline Westers (mewesters@hotmail.com) of 06 –
2892 0650 of ondergetekende (weijdenapm@gmail.com of 0653119568).
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