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Een nieuw thuis voor een jaar.
De afgelopen dagen en de komende dagen arriveren 42 uitwisselingsstudenten van 17 verschillende
nationaliteiten in Nederland.
Zij worden gehost door Rotaryclubs en verblijven bij verschillende gastgezinnen.
De groep zal binnenkort kennismaken met de 6 oldies die al vanaf januari hier zijn.

Goed om te weten.
In Nederland bestaat er een landelijke, overkoepelende Multi District Jeugdzaken Commissie (MDJC).
Het bestuur wordt gevormd door de 7 Jeugdcommissarissen van de 7 afzonderlijke districten, een voorzitter,
een penningmeester, een secretaris en daarnaast de voorzitter van de commissie Long Term. De commissie LT
houdt zich bezig met de jaaruitwisselingsprogramma’s dus ook alles rond het reilen en zeilen van de
jaarkinderen (inbounds).
Barbara Tusveld is voorzitter van deze commissie
Rem Jonker is de LT inboundcoordinator. Bij vragen, problemen of alleen reizen buiten Nederland altijd contact
opnemen met Rem: longtermin@rotaryyouthexchange.nl 06-51311302
Wybo Zoutman is samen met Ben Mureau de administrator LT en houdt zich vooral bezig met
verzekeringen/VISA en andere administratieve zaken. longterm_admin@rataryyoutexchange.nl
Leoni Oude Nijhuis is de landelijke counselor en de coordinator voor de Dutch Orientation Course:
doc@rotaryyouthexchange.nl
De Club Jeugd Commissaris is het eerste aanspreekpunt ter begeleiding van hun jaarkind. Bij specifieke
vragen/onderwerpen loopt het contact via de District Jeugd Commissaris die hiervoor een van de boven
genoemde personen zal benaderen.

ROTEX zijn de (Nederlandse) exchangers die na hun jaar buitenland oa de
jaarkinderen in Nederland ondersteunen en zij zullen aanwezig zijn bij
activiteiten en weekenden.
Ook hebben de bestuursleden de taak als BUDDY voor deze inbounds
op te treden.
Een lijst van deze buddyverdeling zal via de mail verstuurd worden.

De activiteiten kalender.
-

-

Medio augustus: aankomst inbounds
24-29 september 2017: Dutch Orientation
Course, RC’s Schiedam
29 sept-1 okt 2017: ROTEX weekend i.c.m.
Deltawerken, Goes
17-19 november 2017: Residentieweekend en
intocht Sint Nicolaas, RC’s Den Haag en
Wassenaar
6 januari 2018: Zwemmarathon voor
ShelterBox, Oldenzaal
Medio februari 2018: DOC inbounds Zuidelijk Halfrond
10 maart 2018: ‘NL doet’ i.s.m. RC Steenwijk
20-22 april 2018 (ovb): wadlopen
2 juni 2018: Benefietavond ShelterBox en Graduationparty, Theater de Kubus in Lelystad
Medio juni 2018: Europatour

Inburgeren.
Van 24 t/m 28 september is de Dutch Orientation Course in Schiedam. Tijdens deze dagen zullen de studenten
niet alleen kennis maken met elkaar en de Nederlandse taal maar worden ze ook voorbereid op een jaar
omgaan met de Nederlandse cultuur en de eventuele culture shock. Het doel is om ze te begeleiden in wat
voor hen een zeer bijzonder jaar gaat worden. Daarnaast is er aandacht voor het Rotarygedachtegoed en wordt
dit gedurende het jaar op verschillende manieren naar voren gebracht. Ter voorbereiding op deze week is het
verstandig om de jaarkinderen zoveel mogelijk Nederlandse woordjes te leren ( www.duolingo.com).

