
9.00 uur Inloop in de Cultuurkoepel Heiloo

9.30 uur  Nick Renooij, presentator NOS Jeugdjournaal, leidt ons door de 

Inspiraties. Welkom door Hetty Deinum, gouverneur D 1580 NH

9.40 uur   Hans Romeyn, burgemeester van Heiloo en lid van Rotaryclub 

Heiloo over de unieke plaats van de Cultuurkoepel binnen het 

Landgoed Willibrordus 

9.45 uur  De buitenlandse Rotary jaarkinderen stellen zich voor en

verwelkomen ons in hun eigen taal en in het Nederlands.

 De Rotary Jeugdprogramma’s worden gepresenteerd door

Peggy Rolvink, lid MDJC. 

10.00 uur  We schakelen live over naar Johannesburg!

Hier is: Kindercorrespondent Tako Rietveld!

10.15 uur Inspiraties 

11.00 uur Pauze

11.30 uur Inspiraties

13.00 uur Afsluiting, lunch en netwerken 

14.00 uur Einde van de Inspiratiedag OOG voor Jeugd

St. Rotary Vlielandkamp organiseert jaarlijks het
vakantiekamp voor 100 kinderen van 8 t/m 10 jaar,
die om uiteenlopende redenen niet op vakantie 
kunnen gaan.
Door Diana Bakker en Frits Boddeman, organisatie 
Vlielandkamp (coordinatoren@vlielandkamp.nl) 
Meer weten? www.rotary.nl/vlielandkamp

Jeugdzomerkamp Alkmaar is een samenwerkings-
verband tussen Wijkcentrum De Eenhoorn en RC 
Alkmaar- De Waag voor een onvergetelijke vakantie-
week. Hierna is ook aandacht voor ‘nazorg’.
Door André Bakker en Kevin Korthagen,
organisatie Jeugdzomerkamp
Meer weten? www.jeugdzomerkampalkmaar.nl 

Praktijkschool Focus Heerhugowaard geeft 
onderwijs aan leerlingen met een leerbeperking. 
Deze jongeren hebben een laag zelfbeeld. Focus 
organiseert al 15 jaar een onvergetelijk skikamp.
In deze week verleggen ze op alle gebieden hun 
grenzen. Het onmogelijke wordt mogelijk en vol 
zelfvertrouwen komen ze weer thuis.
Door Elise Zonneveld, docent praktijkonderwijs
(e.zonneveld@focus-hhw.nl) 

Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale
uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale 
� nanciële middelen. Motto is ‘Alle kinderen mogen 
meedoen, want nu meedoen is straks meetellen’.
Door Polly Weber en Petra van Leeuwen
(info@leergeld.nl) 
Meer weten? www.leergeld.nl 

Sportstimulering is in veel opzichten goed voor
de ontwikkeling van kinderen. Voor kinderen die in
armoede leven is sporten meestal niet vanzelfsprekend. 
Alle kinderen moeten kunnen sporten!
Door Pascale de Hoogh, buurtsportcoach
(p.dehoogh@alkmaarsport.nl) 
Meer weten? www.allesoversport.nl

Het Vergeten Kind zet zich breed in voor het welzijn
van kinderen, die noodgedwongen verblijven in een 
opvanglocatie. Deze kinderen verdienen dezelfde 
kansen als kinderen die thuis opgroeien. Verbeteren 
van de leefomgeving en activeren van kinderen zijn 
belangrijke pijlers.
Door Leila Ira, relatiemanager (leila@hetvergetenkind.nl) 
Meer weten? www.hetvergetenkind.nl 

Rotaract is een jonge enthousiaste serviceclub van jonge 
(werkenden en studerenden) professionals. Rotaracters 
steunen goede doelen d.m.v. hands-on en fundraising 
activiteiten. De district Rotaract-Rotary-commissie 
stimuleert verbinding tussen beide serviceclubs.
Door Paul Ooms, voorzitter Rotaract Nederland
(voorzitter@rotaract.nl) 
Meer weten? www.rotaract.nl 

End Polio Now Rotary blijft zich met hart en ziel 
inzetten voor het uitroeien van Polio in de wereld! Sinds 
1985 is het aantal jaarlijkse gevallen gedaald van 650.000 
naar 50 nu. Maar het gaat erom om polio écht helemaal 
te laten verdwijnen. Met de verkoop van de End Polio 
Now Tulp � nancieren we deze laatste stappen.
Door Rob Beemster, lid Tulpenteam EPN
(rjmbeemster@gmail.com) 
Meer weten? www.endpolionowtulp.nl

Rotary kan veel betekenen voor kinderen en jongeren die minder
kansrijk of te kwetsbaar zijn om zich nu en in de toekomst zelfstandig
te redden in onze samenleving!
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De Kindercorrespondent 
Kinderen kijken anders naar
de wereld dan volwassenen. 
Kindercorrespondent Tako Rietveld, de eerste
ter wereld, laat kinderen hun verhaal vertellen!
(info@kindercorrespondent.nl) 
Meer weten? www.kindercorrespondent.nl 

Rotary Youth Exchange omvat drie internationale
uitwisselingsprogramma’s voor jongeren:
de jaar uitwisseling, de korte uitwisseling
‘Family to Family’ en ‘Camps & Tours’.
Door Peggy Rolvink, lid MDJC D 1580 NH
(info@rotaryyouthexchange.nl)
Meer weten? www.rotary.nl/yep 

Parlan en Kenter Jeugdhulp staan voor kinderen,
jongeren en hun opvoeders met vragen rondom 
opgroeien en biedt ondersteuning en behandeling
als de directe omgeving onvoldoende kan bieden.
Door Meggelien de Weijer (contact@parlan.nl) en
Walter Smits (info@kenterjeugdhulp.nl)
Meer weten? www.parlan.nl en
https://kenterjeugdhulp.nl 

Het 200 banenplan is vooral bedoeld voor (jeugdzorg) 
jongeren, die door complexe problematiek of
omstandigheden hulp nodig hebben bij het vinden en 
behouden van een baan. Het 200 banenplan verbindt 
werkgevers en jongeren met elkaar.
Door Sharon Beentjes, projectleider 200 banenplan 
(sharonbeentjes@kenterjeugdhulp.nl)
Meer weten? www.200banenplan.nl  

VoorWerk traint jongeren, garandeert individuele
coaching en laat ze onder begeleiding werk-
ervaring opdoen.
Door Paul Kok, leidinggevende VoorWerk
(paul.kok@voorwerk.nl)
Meer weten? www.parlan.nl

Youth Academy biedt kinderen en jongeren in 
speciale trainingen, gebaseerd op methodieken uit 
o.a. NLP, de kans om via ervaringsoefeningen
krachtiger in het leven te staan.
Door Annemiek Groot (info@youthacademy.nl)
Meer weten? www.youthacademy.nl 

De Weekend Academie wil alle kinderen perspectief 
op een toekomst bieden, waarin zij hun eigen talenten
maximaal kunnen ontplooien. In de locatie CBS
De Wadden in Haarlem wordt ook gewerkt met het 
programma De Vreedzame Wijk.
Door Noor Waardijk, kinderopvangpedagoog
(noorwaardijk@gmail.com) 
Meer weten? www.weekendacademie.nl en
www.stichtingvreedzaam.nl 

School’s Cool koppelt mentoren aan jongeren
die extra steun nodig hebben bij de start van het 
voortgezet onderwijs, waardoor zij kansrijker
worden in hun verdere schoolcarrière. 
Door Thea Bendt (t.bendt@schoolscoolscoolamsterdam.nl) 
Meer weten? www.schoolscool.nl 

Jongerenwerk biedt jongeren een steuntje in
de rug, zodat zij op een positieve manier kunnen
participeren in de maatschappij.
Door Maarten van der Molen, jongerenwerker Heiloo
Meer weten? www.jongerenwerkheiloo.nl 

Resto van Harte brengt mensen (ook jongeren) met 
elkaar in verbinding, zodat zij samen kunnen koken 
en eten en vooral zelf kunnen bijdragen aan een 
leefbare gemeenschap.
Door Wanda van Nieste, coördinator Resto van Harte 
Alkmaar (wnieste@restovanharte.nl)
Meer weten? www.restovanharte.nl

De Vrolijkheid organiseert voor kinderen en jongeren
in AZC’s creatieve activiteiten om zelfvertrouwen en 
talent te ontwikkelen. Om even kind te kunnen zijn!
Door Marijke Apeldoorn, fondsenwerver Vrolijkheid 
Den Helder (info@vrolijkheid.nl)
Meer weten? www.devrolijkheid.nl

Nidos voert als onafhankelijke voogdijinstelling
de voogdijtaak uit voor Alleenstaande Minderjarige
Vreemdelingen.
Door Hossein Keivan Rad, manager Nidos 
(H.KeivanRad@nidos.nl?)
Meer weten? www.nidos.nl 

De Peer2Peer methode helpt (ook) vluchtelingen-
kinderen op weg. Reguliere leerlingen in het VO en 
MBO worden opgeleid tot Peer Buddy en vervolgens 
gekoppeld aan nieuwkomers op dezelfde scholen
(ISK of Entreeklas).
Door Melek Usta, initiatiefneemster Peer2Peer
(m.usta@peer2peer-edu.nl)
Meer weten? www.peer2peer-edu.nl

St. Rotarkids is een samenwerkingsverband van een
� ink aantal Amsterdamse Rotaryclubs, dat zich inzet
voor kansarme en kwetsbare kinderen en jongeren.
Door Madelon Schaap, lid RC Amsterdam-Zuid
(rotarkids@gmail.com) 
Meer weten? www.rotarkids.nl 
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