
9.00 uur Inloop met koffie/thee

9.30 uur Opening ‘Het Verschil Gemaakt’ door Hetty Deinum 

9.40 uur  Tien Rotaryclubs ontvangen dit jaar voor hun project een aanvullende 

bijdrage uit de Rotary Foundation, hét goede doelen fonds van Rotary.

10.30 uur  De Markt op! Ontmoet, informeer en inspireer!

11.15 uur Verschil Gemaakt bijzonder! 

11.45 uur De Markt op! Ontmoet, informeer en inspireer!  

12.30 uur Verschil Blijven Maken! 

13.00 uur Afsluiting met Wandelende Lunch

Rotary Maakt Verschil! 
Wat doet Rotary? Wat doen de bijna 80 Rotaryclubs in Noord-Holland? Welke 
evenementen en projecten organiseren ze om het verschil te maken voor veel 
goede doelen in de samenleving? 
Ze laten graag zien en horen HOE en voor WIE ze het afgelopen jaar Het 
Verschil hebben Gemaakt. En dat allemaal in de prachtige ambiance van de 
Cultuurkoepel! www.cultuurkoepelheiloo.nl 

Programma 

INITIATIEVEN tbv VERSCHILLENDE DOELGROEPEN

INTERNATIONALE PROJECTEN

Dream4Kids laat de grootste dromen van kinderen tussen 
de 6 en 12 jaar met een (jeugd)trauma in vervulling gaan 
tijdens een droomdag. Dream4Kids wil kinderen weer laten 
geloven in de toekomst. 
Meer weten? www.dream4kids.nl 

The MON€Y SCHOOL Gastsprekers en 
ervaringsdeskundige jongeren leren jongeren in 
groepslessen financieel weerbaar worden. Doorbreek de 
vicieuze cirkel van armoede voor kinderen in Nederland!
Meer weten? www.themoneyschool.nl

St. Turn-Over biedt professionele begeleiding en 
intensieve coaching aan jongeren om ze zowel fysiek als 
mentaal te ondersteunen en te motiveren een volgende 
stap in hun leven (opleiding of werk) te zetten. 
Meer weten? www.turn-over.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. 
Meer weten? www.restovanharte.nl

Het Tesselhuus is een aangepast vakantiehuis op Texel 
voor kinderen en volwassenen met ernstige lichamelijke 
handicaps. Jaarlijks worden gratis vakantieweken 
aangeboden.
Meer weten? www.tesselhuus.nl

St. Vier het leven organiseert culturele activiteiten voor 
ouderen die niet graag alleen uitgaan. Samen met 
vrijwilligers gaan ze naar concerten, theater- en 
filmvoorstellingen. Vier het leven inspireert en brengt 
mensen samen.
Meer weten? www.4hetleven.nl

St. De Aanloop is een vrijwilligersorganisatie die 
activiteiten organiseert voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Dit wordt mogelijk gemaakt 
door vele vrijwilligers, subsidies en giften. 
Meer weten? www.deaanloop.nl 

Bake for Life bouwt bakkerijen in Oeganda en Kenia. 
Gehandicapten, wezen, alleenstaande moeders en mensen 
die door omstandigheden op jonge leeftijd de school 
verlieten, werken hier en leren het bakkersvak. Zo kunnen 
ze hun eigen bestaan opbouwen.
Meer weten? www.bakeforlife.nl

Het 6T-project is een samenwerking van de 
waterwerkgroep van Rotaryclub Hoorn met Rotaryclub 
Nakuru in Kenia. 
Meer weten? www.water4kenia.com

Window to The World Project School is een bijzondere 
school, gebaseerd op het Europese onderwijssysteem en 
bestemd voor kinderen uit de achtergestelde klasse in 
Noord Bali. 
Meer weten? www.windowtotheworldschool.com

St. Kind in Benin ondersteunt lokale projecten in Benin. 
Voorwaarde is dat de projecten door de plaatselijke bevol-
king worden opgezet en uitgevoerd, vanuit hun eigen 
initiatief en behoefte. 
Meer weten? www.kindinbenin.com

St. Light in the Bush bevordert medische projecten d.m.v. 
een bushkliniek en educatie voor de missiepost in Ntui in 
Kameroen. 
Meer weten? www.rotary.nl/amstelveen



Rotary International is ‘s werelds oudste 
organisatie van serviceclubs met ruim 
1,2 miljoen leden, verdeeld over 34.000 
serviceclubs in meer dan 200 landen. ‘Service 
above self’ is het motto van Rotary! 
De goededoelenorganisatie van Rotary is de 
The Rotary Foundation en staat op nummer 
vijf van beste non-profitorganisaties van de 
wereld. De leden van Rotary wereldwijd en 
hun Foundation bieden actieve hulp en 
financiële bijdragen op een aantal 
focusgebieden, waaronder poliobestrijding, 
schoon water, educatie en gezondheid. 

Rotary in Nederland telt 18.000 leden in 
450 clubs. Lid worden is op basis van 
uitnodiging, maar zelf belangstelling 
aangeven kan ook. De leden van de club 
komen met grote regelmaat bij elkaar. 
Stelregel is: vrijwillig is niet vrijblijvend! 
Op www.rotaryhelpt.nl vind je (een greep 
uit) de projecten waar Nederlandse clubs 
zich mee bezighouden.

OVER Rotary

OOK Rotary INITIATIEVEN tbv KINDEREN en JONGEREN 

Rotary Youth Exchange omvat drie internationale 
uitwisselingsprogramma’s voor jongeren:  
de jaaruitwisseling, de korte uitwisseling ‘Family to Family’ en 
‘Camps & Tours’. 
Meer weten? www.rotary.nl/yep 

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 20 nu. 
Maar het gaat erom polio écht helemaal te laten verdwijnen. 
Met de verkoop van de End Polio Now Tulp financieren we 
deze laatste stappen.
Meer weten? www.endpolionowtulp.nl

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. 
Meer weten? www.rotary.nl/vlielandkamp

Rotaract is een jonge enthousiaste groep van serviceclubs 
met jonge (werkenden en studerende) professionals.  
Rotaracters steunen goede doelen d.m.v. hands-on en 
fundraising activiteiten. De district Rotaract 
Rotarycommissie stimuleert verbinding tussen beide 
servicegroepen.
Meer weten? www.rotaract.nl  

St. Rotarkids is een samenwerkingsverband van een flink 
aantal Amsterdamse Rotaryclubs, dat zich inzet voor 
kansarme en kwetsbare kinderen en jongeren. 
Meer weten? www.rotarkids.nl

Wandelen voor Water is een leerzame sponsorloop voor 
de hoogste groepen van de basisschool. Rotary stimuleert 
veel scholen elk jaar in maart, rond de Wereld Water Dag 
mee te doen met WvW. 
Meer weten? www.wandelenvoorwater.nl

De Weekend Academie wil alle kinderen perspectief op 
een toekomst bieden, waarin zij hun eigen talenten 
maximaal kunnen ontplooien. 
Meer weten? www.weekendacademie.nl

Jeugdzomerkamp Alkmaar is een 
samenwerkingsverband tussen Wijkcentrum De Eenhoorn 
en RC Alkmaar-De Waag voor een onvergetelijke 
vakantieweek. Hierna is ook aandacht voor ‘nazorg’. 
Meer weten? www.jeugdzomerkampalkmaar.nl

St. Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale 
uitsluiting van kinderen uit gezinnen met weinig financiële 
middelen. Motto is ‘Alle kinderen mogen meedoen, want 
nu meedoen is straks meetellen’.  
Meer weten? www.leergeldamsterdam.nl  
en www.leergeldwestfriesland.nl 

Verschil Gemaakt dichtbij!
Rotaryclub Heiloo met ‘MuziekMakkers’. 
Filmavonden zijn de motor! 
Muziekinstrumenten voor basisscholen, 
de plaatselijke muziekschool en lokale 
muziekgroepen zorgen voor de muziek! 
Nico Bakker presenteert.

Verschil Gemaakt ver weg! 
Rotaryclubs in Midden-Kennemerland 
helpen de kwaliteit van leven in 
Machakos, Kenia te verbeteren. Schoon 
drinkwater en onderwijskansen bieden! 
Hoe werk je samen met (internationale) 
Rotaryclubs? 
Gerard Heeres vertelt over de talrijke 
acties, het werk daar en de bijzondere 
relatie met Machakos.  
 

Verschil Gemaakt samen sterk! 
Amsterdamse Rotaryclubs verenigden 
zich in de actie ‘End Plastic Soup Now’. 
Na de uitreiking van de Leonardo da 
Vinciprijs aan Boyan Slat varen talrijke 
bootjes door de Amsterdamse grachten 
om plastic soep te vissen. Vooral 
kinderen zijn betrokken!  
Wytzia de Savornin Lohman en Wendela 
Sandberg blikken terug op het 
evenement van 2 juni. Ze schetsten ook 
een vergezicht: van Amsterdam, via heel 
Nederland naar de Rotary Conventie in 
Hamburg in 2019.
Rotary kan een verbindende beweging 
op gang brengen door bewustwording 
en acties ondernemen, zowel nationaal 
als internationaal. Samenwerking met 
andere organisaties is een must! Meer 
weten? www.endplasticsoupnow.nl

Rotary en Rotaract: bijzondere projecten!
•   Badeendjesrace door  

RC Heemskerk-Uitgeest 
•   Smaak van Waterland door  

RC Purmerend Polderland
•   Mentorproject door Rotaract  

Haarlemmermeer en RACANI
•  Window to the World door RC Enkhuizen

•  Tour de Soes door RC Harenkarspel
•   Spinoza voor VONK Amsterdam door 

RC Amsterdam Spinoza
•  Maalwater Run&Walk door RC Heiloo
•   Bijzondere stagiairs door  

RC Haarlemmermeer van 1852

Prikkelend en inspirerend slotwoord 
Effectief veranderingen tot stand 
brengen door Eva Rovers 
Eva Rovers schreef recent Practivisme, 
een handboek voor heimelijke rebellen. 
Veel mensen zien wel in dat er veel te 
doen is om b.v. de vervuiling in de 
wereld aan te pakken. Ze gaat op zoek 

naar antwoorden op vragen als: wat kun 
je doen om daadwerkelijk veranderingen 
tot stand te brengen? In haar boek en 
vandaag geeft ze de volgende adviezen: 
Durf te denken, Word boos en heb lol, 
Maak een plan, Doe het samen, Val op, 
Durf te doen! 

www.rotaryhelpt.nl
https://www.rotary.org/
https://www.rotary.org/en/about-rotary/rotary-foundation
https://www.rotary.nl/
http://rotaryhelpt.nl/clubs-in-nederland/
http://rotaryhelpt.nl/lid-worden/
http://rotaryhelpt.nl/lid-worden/



