
NIEUWSBRIEF Zomer 2020 

 

 
U I T N O D I G I N G 

 
VOOR DE LANDELIJKE INFORMATIEDAG OP 26 SEPTEMBER 2020 TE WOERDEN 
INTERNATIONALE JEUGD UITWISSELINGEN MET ROTARY (RYE) 
 
Op zaterdag 26 september 10.30-13.00 uur, inloop vanaf 10.00 uur in het Kalsbeek College,  

Jozef Israëlslaan 56, 3443 CT Woerden. Contactpersoon: Christine Barnhard, tel: 06 18565496, pr@rotaryyep.nl 

Programma: Na een inleiding over Rotary en Jeugd volgen presentaties over de buitenlandse korte- en lange 
jeugduitwisselingen: zomerkampen, family-to-family vakanties en jaaruitwisselingen. Dit jaar meer aandacht 
voor uitwisselingen binnen Europa! Bij de landen-informatiemarkt vertellen voormalige exchange studenten 
graag over hun ervaringen. Er is een informatiepunt waar de programma coördinatoren klaar staan om alle 
vragen te beantwoorden. 

Geïnteresseerde jongeren* met maximaal één ouder/begeleider kunnen zich opgeven via de website: 
www.rotaryyep.nl.  *Leeftijden voor korte uitwisselingen 15-21 jaar, jaaruitwisselingen 15-18,5 jaar. 

rotary.nl/yep

Voor een internationale korte uitwisseling of zomerkamp
een jaar naar het buitenland als exchange student

GA MET ROTARY, VERTROUWD EN VOORDELIGER

Multidistrict Jeugdzaken Commissie (MDJC)
1550-1560-1570-1580-1590-1600-1610

‘VERGROOT
JOUW WERELD’

‘VERGROOT JOUW WERELD’

Internationale
Jeugduitwisseling
met Rotary

rotary.nl/yep
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ACTIVITEITEN KALENDER  
MULTIDISTRICT YOUTH EXCHANGE  

THE NETHERLANDS 

Long Term Exchange Studenten 2020-2021 

19-20  september   Rebound weekend Lunteren 
26       september   Informatiedag Woerden 
10       oktober       Selectiedag Woerden 
6-8      november    Oriëntatieweekend Lunteren 

27  maart         Training 
Prebounds (ochtend)     
Woerden              
en Dies Rotex Utrecht  
26  juni  Farewell Party Woerden  
13-14  november    Oriëntatieweekend Lunteren 

Short Term Exchange Studenten 2021-2022 

Family-2-Family 2021-2022 
Aanmelden liefst voor 1 februari 2021 
De ‘matches’ worden in maart uiterlijk april 2021 
gemaakt 
Eind mei 2021 is de verplichte uitzwaaimorgen in 
Gorinchem. 

Zomerkampen buitenland 2021 
Begin januari 2021 verschijnt de overzichtslijst van de 
zomerkampen wereldwijd. Snel inschrijven is nodig 
om nog veel keus te hebben. 

2021  Algemeen 
10-12  september Voor Rotarians EEMA 
   Maastricht  
   + Rotex weekend 

Update Long Term Exchange Programma 
(jaaruitwisseling) augustus 2020 
Sinds onze laatste bijdrage in de nieuwsbrief van winter 
2019/2020 is door het corona virus de wereld voor iedereen en 
zeker voor al onze studenten compleet op z’n kop gaan staan. 

We dachten in februari nog, dat het allemaal wel mee zou vallen, 
maar in maart werd de wereld anders. Gastgezinnen werden 
ziek, werkten in een risico-beroep of hoorden bij een risicogroep. 
Daarbij kwam dat internationale vluchten vanuit Nederland in 
razendsnelle vaart niet meer vanuit Schiphol zouden vertrekken. 
Begin maart gaven we onze studenten de keuze om vrijwillig het 
programma te beëindigen en naar huis terug te keren. Half maart 
werd voor ons duidelijk, dat we, gezien alle risico’s, het 
programma hier in Nederland moesten beëindigen. Er volgde 
een ware exodus. Voor een aantal was de terugreis niet 
makkelijk te boeken. Zij zijn uiteindelijk met een 
repatriëringsvlucht naar huis teruggekeerd. Inmiddels zijn alle 35 
inbound studenten weer veilig en gezond in hun thuisland. 

Voor de Nederlandse studenten in het buitenland was het 
eveneens een verwarrende en moeilijke tijd. Scholen waren 
allemaal gesloten, contact met vrienden kon niet meer en 
iedereen moest een eigen alternatieve invulling bedenken. En 
dat valt niet mee als je te gast bent in een vreemd land. Wij 
hebben het programma voor hen niet beëindigd, aangezien we 
voor hen niet konden inschatten hoe de corona situatie in hun 
gastdistrict zou zijn. Zij hebben deze keuze tezamen met hun 
district en ouders gemaakt. De eerste student keerde al half 
maart terug uit Italië, anderen volgden snel, een aantal ook via 
een repatriëringsvlucht. De laatste keert op 5 augustus terug en 
heeft haar exchange dus volledig kunnen afmaken.  

Afscheid van Jonas op Schiphol

Een aantal reacties na hun terugkomst 
“Het ging allemaal ineens 
erg snel, donderdags een 
appje van thuis of ik niet 
terug wilde komen omdat 
die maandag de grenzen 
dichtgingen. Zaterdags 
ben ik teruggevlogen en 
zondags was ik thuis. 
Beetje mixed feelings 
want ik had geen tijd om 
afscheid te nemen van 
mijn vrienden daar.”     
Coen (Brazilië) 

Foto rechts:  
Coen wordt 
verwelkomd op 
Schiphol 

Ook Ties 
wacht 
een 
warm 
welkom



Vervolg ‘een aantal reacties  
na hun terugkomst’ 

“Het is heel raar om weer in Nederland te zijn. Mijn 
vader werkt in een ziekenhuis en zag direct hoe ernstig 
de situatie zou zijn als het ook in Brazilië zou komen. 
Samen met Coen en Robert-Jan ben ik op heel korte 
termijn via Sao Paulo naar huis gevlogen. Er zijn 
mensen die door het virus veel zwaarder getroffen zijn 
dan ik, dus veel klagen heeft geen zin.’ Ties (Brazilië) 

‘Het was een drama om weg te komen uit Brazilië, dus 
ik vond het fijn om weer veilig thuis te zijn.”  
Britt (Brazilië) 

“Ik heb (nadat ik 2 dagen geen gehoor kreeg van mijn 
travel agent) zelf een vliegticket geboekt, aangezien er 
bijna geen vluchten meer waren. Mijn host 
moeder was super lief en zei gelijk dat ze mij naar het 
vliegveld wilde brengen. Dus ik ben binnen 6 dagen op 
het vliegtuig gestapt en na een reis van 3 dagen was ik 
dan eindelijk weer op Nederlandse bodem.” 
Anne (Nieuw-Zeeland) 

“Het is jammer dat ik zo snel moest vertrekken omdat 
ik hierdoor geen afscheid heb kunnen nemen van al 
mijn vrienden en familie daar. Gelukkig begrijpt 
iedereen dit. Het zijn speciale omstandigheden 
geweest. Ik kijk terug op 7 fantastische en vooral 
onvergetelijke maanden.”Lotte (Chili) 

“Ik heb alleen wel steeds dat ik het gevoel heb dat ik 
nog niet thuis hoor te zijn, en dan begin ik te denken 
'maar wat als ik was gebleven?' of 'wat als corona niet 
was gebeurd?'. Ik ben er zelf van overtuigd dat ik voor 
mezelf de juiste keuze in deze situatie heb gemaakt, 
maar het voelt wel heel naar om te bedenken dat ik 
gewoon wel een heel deel van mijn uitwisseling gemist 
heb. Ik praat er wel veel over, maar dat lost het gevoel 
echt nog niet zomaar op.”Sanny (Mexico)  

Foto beneden: Welkom voor Sanny 

Boven: Britt weer terug op Schiphol en  
Beneden: Anne in Amsterdam

“Het was echt de beste ervaring uit mijn leven en ik vind het nog steeds 
heel jammer dat ik naar huis heb moeten gaan. Ik hoop dat ik misschien 
later in het jaar nog terug kan gaan om het echt te kunnen afsluiten! 
Het besluit om naar huis te komen heb ik samen met mijn ouders en 
hostouders genomen. Het leek mij en mijn beide ouders het beste als ik 
terug naar Nederland ging omdat de gezondheidszorg hier tegen de 
omstandigheden beter is.” 
Niels van der Pols (Chili) 

Beneden: Niels goed geland en bijna thuis



En hoe gaat het nu verder? 
Helaas is het virus nog steeds niet bedwongen. 
Wereldwijd kunnen we als Rotary de veiligheid van 
onze studenten t.a.v. het virus niet garanderen. 
Daarom hebben we besloten om komend jaar geen 
studenten uit te zenden. Een hele klap voor alle 
enthousiaste jongeren die stonden te trappelen om 
hun droom waar te maken. 

Veel van hen kunnen ook volgend jaar nog op 
exchange – deze mogelijkheid kunnen we hen 
bieden. Voor een handjevol is het echter dit jaar nu 
of helemaal niet, omdat ze qua leeftijd dan niet 
meer in ons programma passen. Voor hen bekijken 
we nog of een kleine exchange van een half jaar tot 
de mogelijkheden behoort. Uiteraard staan daar ook 
veiligheid en gezondheid voorop. 

Clasine Scheepers,  
Long Term Exchange Programma  

Afscheid van Nederland op Schiphol van van buitenlandse 
exchange studenten

ROTEX 2019-2020 
ROTEX leden zijn ‘rebounds’ voormalige exchange studenten. 
Zij organiseren-begeleiden het hele jaar door evenementen 
voor de buitenlandse Rotary exchange studenten in Nederland. 

Ook zetten zij zich in op de informatiedagen om 
geinteresseerde jongeren aan de hand van hun eigen 
ervaringen nog enthousiaster te maken maar ook goed te 
informeren. 

ROTEX wederom bedankt voor jullie geweldige inzet. 

Eén van de hoogtepunten ieder jaar is het ‘ROTEX weekend’ in 
Zeeland. De studenten krijgen zeilles, excursie naar Neeltje 
Jans en leren elkaar en 
de Rotexers goed 
kennen. 

Foto rechts:  

Zeilen in Zeeland 

6-8 september 2019 

Shelterbox Zwemmarathon  
15 december 2019 brengt €7.284,- op 
voor de Stichting ShelterBox NL. 

De ‘inbounds’ hebben dit samen 
zwemmend bijeengebracht. Een hele 
sportieve prestatie.  

Met dit geld worden wereldwijd 
mensen die door rampen zijn getroffen 
geholpen bij het weer opbouwen van 
hun bestaan



KORTE UITWISSELINGEN MET ROTARY 2019-2020 EN 2020-2021 ‘STEP” 

Voor de zomerkampen en family-2-family exchange programma’s, de zogenaamde ‘korte’ 
uitwisselingen hadden zich voor zomer 2020 tientallen jongeren zich aangemeld. 
Helaas zijn door de Corona Crisis deze programma’s doorgeschoven naar volgend jaar. 

Hoewel alles onder voorbehoud is kan er nu weer gewoon worden aangemeld. 

Hieronder een overzicht van de coördinatoren die je verder kunnen informeren en mogelijke 
aanmelding verder verzorgen. Extra ook nog de contactpersoon voor de jaaruitwisselingen.  

CONTACTPERSONEN: Short Term (STEP) en Long Term (LTEP)
STEP

Zomerkampen in Nederland: Ieder jaar organiseren Nederlandse clubs kampen voor buitenlandse jongeren. 
Voor meer informatie: Gideon Roos: e-mail: camp@rotaryyep.nl
Zomerkampen in het buitenland: Mis deze kans niet! Voor weinig geld een sublieme vakantie in- of buiten Europa, 
samen met een tiental nationaliteiten. 
Voor meer informatie: Femke van Houtum & Monique Klerkx: e-mail: zomerkamp@rotaryyep.nl
Family-2-Family: Een paar weken logeren bij een familie in het buitenland. Jouw ‘host’ is een jongere van jouw leeftijd. 
Zij of hij komt ook een paar weken bij jou thuis logeren. Een onvergetelijke ervaring en vaak vriendschap voor het 
leven. Voor informatie: Christine Barnhard: e-mail: f2f_south@rotaryyep.nl

LTEP

Jaaruitwisseling: Een jaar in het buitenland bij drie verschillende gastfamilies en naar school. 
Contactpersoon: Barbara Tusveld: e-mail:  longtermchair@rotaryyep.nl

Alle info is te vinden op: www.rotary.nl/yep
Het beste is natuurlijk om de informatiedag op 26 september 2020 te bezoeken

OMDAT ER IN 2020 GEEN 
ZOMERACTIVITEITEN ZIJN 
GEWEEST VAN KORTE 
UITWISSELINGEN VOLGEN HIER 
FOTO IMPRESSIES EN 
VERSLAGEN VAN DE KORTE 
UITWISSELINGEN DE 
AFGELOPEN JAREN.  

GOED OM EEN INDRUK TE GEVEN 
‘HOE LEUK HET KAN ZIJN!’

mailto:longtermchair@rotaryyep.nl
http://www.rotary.nl/yep
mailto:longtermchair@rotaryyep.nl
http://www.rotary.nl/yep


   

Vorige pagina en links: Zomerkamp in Italië 
Foto beneden: Zomerkamp Egypte

FAMILY-2-FAMILY INDIA,        
zomer 2019 

“Deze zomer heb ik deelgenomen aan het family-
to-family uitwisselingsprogramma van de Rotary. 
Een Indiaas meisje kwam een maand hier en ik 
ben 4 weken in India geweest. Het leuke aan een 
uitwisseling is dat je in het huis van je 
uitwisselingsstudent verblijft en echt wordt 
opgenomen in zijn/haar gezin. Zo krijg je pas echt 
een goed beeld van de cultuur en gebruiken van 
een land. India is een hele bijzondere bestemming, 
waar alles anders is dan in Nederland. India is 
overvol & chaotisch, maar ook vol lieve mensen, 
bijzondere gebruiken, mooie tempels en prachtige 
natuur. Ik heb een fantastische zomer gehad! “ 

Lot van Westerveld (RC Voorst) 



 

Deze foto is gemaakt in Buenos Aires met zijn stieffamilie die daar wonen. Fran, zijn broertje en ik in het midden. 
(linksonderin: Stiefbroertje , linksbovenin: stiefmoeder, rechtsonderin: vader, Juan, rechtsbovenin: stiefzus.)

FAMILY-2-FAMILY & ZOMERKAMP 2019  
“Ik kijk terug op een zeer goed georganiseerde uitwisseling, zeer 
goed geregeld en iedereen van de organisatie heeft hier zeer goed 
aan bijgedragen. 

Het was een gave ervaring omdat je echt onderdeel bent van het 
gezin zie je veel kanten van het leven in Brazilie, en door de 
toeristische uitstapjes met het gastgezin heb ik een heel goed 
beeld gekregen van mij host city, João Pessoa, en de regio. 

Mijn gastgezin was heel lief, ze probeerde me meteen thuis te 
laten voelen en ik voelde mij daarom meteen op mijn gemak. Je 
merkte wel veel van de cultuurverschillen (zo knuffelt iedereen in 
brazilië elkaar bij een eerste ontmoeting) en hier stond ik voor 
open. Ik ben blij dat ik het zo heb meegemaakt. 

Het zomerkamp vond ik ook heel leuk. Het was compleet anders 
dan de ervaring in het gezin. Dat komt ook omdat het programma 
veel voller zat, en omdat je met de andere deelnemers uit andere 
landen veel samen deed. Het klikte heel snel binnen de groep. 
Verder was het heel speciaal dat we in de Amazone waren, zo'n 
belangrijk natuurgebied. Heel veel dingen gezien en gedaan, 
iedere dag een vol programma. Ook deze tour was heel goed 
georganiseerd. Belo Brazil had duidelijk ervaring en het verliep 
heel soepel. 

Onderling met de groep deed iedereen zijn best, en het is 
onderling heel goed gegaan. Het was fijn dat we de eerste dag 
elkaar goed hebben leren kennen en een band hebben gekregen. 
Nog steeds heb ik contact met zowel mijn gastgezin en vrienden 
van het gastgezin, als met de deelnemers aan het Summer Camp.”    
Noor Jeuken (RC Venray) 

“Heel erg bedankt MDJC voor deze  
prachtige ervaring!“ 



FAMILY-2-FAMILY VERSLAG  2019  
Van Stijn van Son bij ‘Fran’  

in Argentinië 
(RC Roermond-Maas en Roer) 

“Een uitwisseling is een ervaring die je voor 
de rest van je leven bij blijft. Het is super 
leuk! Je ontmoet nieuwe mensen, je leert een 
andere cultuur kennen en je spreekt een 
andere taal. Kortom, je leert er veel van. Ook 
beleef je heel veel leuke momenten, je doet 
uitstapjes met je nieuwe gezin, je bezoekt 
familie, je doet echt mee met hun dagelijks 
leven. Doordat je nu meedoet in een ander 
gezin dan dat je gewend bent merk je pas 
écht hoe verschillend culturen zijn. Daarom is 
het belangrijk om er open minded in te gaan, 
dan komt het vanzelf goed en ga je 
gegarandeerd de tijd van je leven hebben! 
Als je de kans hebt, zou ik het jou aanraden 
om het ook te doen. “ 

Foto’s (drie stuks) van Stijn en gastfamilie 
bovenaan de vorige pagina 

Foto boven: gastfamilie Meike Wijburg  

Family-2-Family  
“Op 7 juli 2019 vertrok ik naar Argentinië om aan mijn avontuur te 
beginnen van twee maanden. Op het vliegveld stond de familie van 
Zoe op me te wachten en in de auto heb ik meteen hun nationale 
drankje gedronken: mate. Dat is te vergelijken met thee. De eerste 
twee weken hadden ze nog vakantie en ben ik met hun mee geweest 
naar Cordoba, daar heb ik een deel van de familie ontmoet. Ik heb 
een Argentijnse BBQ gegeten: Asado. Super lekker! Daarnaast zijn 
Zoe en ik, een week later, met andere uitwisselingstudenten naar 
Iguazu geweest. Daar hebben we de grootste mate plantage bezocht 
en natuurlijk de watervallen! Het is daar prachtig en zeker het 
bezoeken waard. De weken daarna ben ik met haar mee geweest 
naar school, daar ben ik nog hechter geworden met haar 
vriendengroep. Om alles af te sluiten zijn we nog naar Buenos Aires 
geweest. We hebben El Ateneo Grand Splendid bezocht, dat was 
vroeger een theater en is nu omgetoverd tot een hele mooie 
boekenwinkel. Het was een ontzettend leuk avontuur waarin ik hele 
lieve mensen heb ontmoet. Dit is zo’n aanrader!” 
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Family-2-Family en Zomerkamp 
Hoi,  
“Ik heb dit jaar een combinatie van de family to family exchange 
en een jeugdkamp gedaan, beide in Brazilië. Ik heb vier weken bij 
een heel leuk gezin in João Pinheiro gewoond. Ik werd overal bij 
betrokken en voelde me meteen thuis. Ik heb echt met mijn gezin 
en vrienden meegeleefd en heb daarmee het echte Brazilië 
gezien, meer dan dat ik als toerist gezien zou hebben. Ook het 
Amazone kamp was geweldig. We hebben hele bijzondere 
activiteiten gedaan en ik heb er vrienden van over de hele wereld 
aan overgehouden. Ik kan iedereen die er over nadenkt om een 
exchange te doen van harte aanraden om het te doen! Het is een 
unieke levenservaring die je niet wil missen! “ 

Marjolein Rath 

mailto:pr@rotaryyep.nl
mailto:pr@rotaryyep.nl

