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Kun jij nieuws van nepnieuws onderscheiden?
“The first casualty when war comes is truth”, zei de Amerikaanse senator
Hiram Warren Johnson tijdens de Eerste Wereldoorlog. Tegenwoordig
twijfelen we ook in vredestijd aan de waarheid. De president van de VS
liegt gemiddeld 6,5 keer per dag. Dat zegt CNN die door dezelfde president
wordt beschuldigd van het verspreiden van nepnieuws. Wat betekent de
waarheid nog, nu iedereen nu op facebook en twitter zijn mening kan
laten horen? Is vaccinatie tegen infectieziekten een wetenschappelijk
succes of een verdienmodel van de farmaceutische industrie?
Is klimaatverandering het gevolg van fossiele brandstoffen, of een
natuurlijke fluctuatie? Is wetenschap ook maar een mening?
Hoe weet jij of het waar is wat er in de krant staat? Bestaat dé waarheid
eigenlijk wel, of kan iedereen zijn eigen waarheid hebben?
Welke talenten kun jij inzetten bij het scheiden van nieuws en nepnieuws?
Wil je je daar meer in verdiepen, en meteen nieuwe vriendschappen
opdoen en je netwerk versterken?

Ga de uitdaging aan en kom naar het RYLA weekend van vrijdagavond
17 tot zondagmiddag 19 mei 2019. In dit weekend oriënteer je je op
leidinggeven én op omgaan met nepnieuws. Dat doe je samen met
leeftijdgenoten en met specialisten op gebieden van leiderschap, media en
nepnieuws. In een veilige omgeving leer je jouw kwaliteiten en talenten
beter kennen en bouw je samen met andere deelnemers aan je netwerk,
aan vriendschap en vertrouwen.
De organisatie van dit RYLA weekend is in handen van vier Rotaryclubs:
Lingewaard-Bemmel, Nijmegen, Nijmegen-Stad-en-Land en WijchenBeuningen-Tweestromenland.

Een korte training op weg naar een leidinggevende positie.
Jij hebt kwaliteiten die je helpen bij de vele vragen en uitdagingen die je
in je leven tegenkomt. De kunst is om je ervan bewust te zijn hoe deze
talenten jou verder helpen en hoe jij die kunt ontwikkelen. En ook om de
talenten van anderen te zien en in samenwerking verder te komen. In het
RYLA weekend ga je daarnaar op zoek en duik je meteen in vele vragen
over nepnieuws. Na dit weekend heb je mogelijkheden ontdekt om te
kunnen omgaan met de ingewikkelde realiteit van de (social) media, en
heb je jezelf beter leren kennen. Het programma is intensief, gevarieerd en
informeel. Het programma kent ook ontspannende activiteiten waarin je
elkaar beter leert kennen en ook je netwerk versterkt!
Over RYLA
De Rotary Youth Leadership Award
(RYLA) is een training voor jongeren
die samen willen werken aan de
ontwikkeling van hun leiderschap en
daarmee een verschil willen maken
in de samenleving waarin zij leven.
RYLA is een begrip binnen Rotary.
De deelnemers zijn de potentiële
leiders van de toekomst en
gemotiveerd om het verschil te
maken.

Praktische informatie
Aanvang:

vrijdag, 17 mei 2019, ontvangst vanaf 17.30 uur

Einde:

zondag 19 mei 2019, na uitreiking certificaat,
om circa 14.00 uur

Locatie:

Landgoed De Barendonk, Beers
(http://barendonk.nl/ )

Programma

In diverse spel- en werkvormen zowel
binnen als buiten wordt het thema verder uitgewerkt.
Een persoonlijkheidstest naar je kwaliteiten/
talenten is onderdeel van de voorbereiding.

Vervoer:

Per auto of pendeldienst vanaf NS-station Cuijk
(opgeven bij aanmelding)

Aantal deelnemers:

28 jongeren van 18-28 jaar

Bijdrage:

€ 295,- Voor rekening van de Rotary Club die de
deelnemer(s) aanmeldt

Aanmelden:

Aanmelding uiterlijk 1 mei 2019 via
het inschrijfformulier

Het inschrijfformulier is verkrijgbaar via
www.rotary.nl/d1550/activiteiten/RYLA/
of aan te vragen via ryla1550@gmail.com.
Acceptatie op volgorde van binnenkomst van aanmelding!

