Rotary Club
1 RC Barendrecht

Naam project

Gevraagd bedrag

Tuinproject Hospice de Reiziger Barendrecht

€ 4.000

Doel van het project is het afronden van de tuin van de Hospice de Reiziger in Barendrecht, ressorterende onder de Stichting Hospice Barendrecht. De
hospice is in 2016 geopend en kwam op initiatief van RCB tot stand, na jarenlange en vele inspanningen van en fundraising door de leden van RCB.
Maar in een tuin kon door gebrek aan middelen helaas slechts gedeeltelijk
2 RC Hillegom Lisse

Fonds betrokkenheid, verbinding bij de lokale initiatieven

€ 1.490

De RC Hillegom-Lisse krijgt regelmatig verzoeken voor de aanschaf van producten ten behoeve van lokale initiatieven. De betrokkenheid van de leden
bleef veelal beperkt tot het doneren van geld. Sinds kort is daar verandering in gekomen. De club kiest ervoor om de leden meer te betrekken bij de
ontvangers van het donor geld. Zo kreeg de club het verzoek van het buurthuis Salvatori Lisse voor keukeninventaris. Met 25 leden van onze club
hebben wij ons, tijdens een gezamenlijke lunch, laten voorlichten over de activiteiten. Van de manege zonder grenzen (Stichting Puntenburg uit Lisse en
Stichting Zevensprong uit Sassenheim) kregen we het verzoek voor een paardenzadel voor geestelijk en lichamelijke gehandicapten. Voor de
betrokkenheid en verbinding heeft de RC een spelletjesdag met het thema Indianen georganiseerd. De Rotarians, maar ook hun (jonge) kinderen en
kleinkinderen hebben kennis gemaakt met de wereld van gehandicapten. Het werven van de gelden wordt door de club nu los gezien van de
aanvragen.
3 RC Katwijk Noordwijk

Renovatie dierenweide van TOPAZ Overduin

€ 2.200

Verpleeghuis en behandelcentrum TOPAZ-Overduin te Katwijk is gespecialiseerd in zorg voor mensen met dementie en de ziekte van Huntington.
Voorts is het een kenniscentrum van de “Katwijkse ziekte”, qua symptomen vergelijkbaar met Huntington, maar het is een andere aandoening. De
dierentuin/weide wordt opgeknapt en deels verplaatst, dat is hard nodig.
Ons project is de aanschaf van Geitenhok (€ 2.950,--) en Konijnenflat (€ 1.250,--). De dierenweide is van grote meerwaarde voor de bewoners. Een
soort dagbesteding: het bezig zijn met dieren, knuﬀelen en verzorgen.
4 RC Leidschendam-Duivenvoorde

Reggie

€ 750

RC Heldenberg Sunrise Zuid-Afrika organiseert al enkele jaren een leiderschap-ontwikkelingstraject voor jongeren in hun regio. Ongeveer 25
deelnemers ontvangen jaarlijkse diverse trainingen en participeren in speciaal voor hen georganiseerde activiteiten waarmee zij o.a. inzicht krijgen
in hun talenten en toekomstmogelijkheden.
Een van de studenten is de organisatoren vanuit Heldenberg opgevallen en willen ze een extra leerervaring aanbieden door een bezoek aan
Nederland. Op verzoek van RC Heldenberg ontvangt RC Leidschendam-Duivenvoorde daarom een 18-jarige student uit Zuid-Afrika met het doel
hem hier stage te laten lopen in horeca i.v.m . zijn studie. Tijdens zijn verblijf wordt hij gehuisvest bij leden thuis en buiten de stage-uren
verder geïnformeerd over hetgeen er in NL speelt en te zien is. De stage vindt bij minimaal t wee organisaties plaats. Leden van de Rotary dragen
zorg voor de stageplekken en overige bedrijfsbezoeken en kennismaking met aspecten van de Nederlandse cultuur en historie. Natuurlijk neemt de
student gedurende zijn bezoek deel aan onze clubavonden en zal hij de club ook informeren over zijn activiteiten en toekomstplannen in Zuid
Afrika. Het is de bedoeling dat de student met een portfolio (soort reisverslag van opgedane kennis en vaardigheden) naar huis gaat zodat hij
potentiële werkgevers zichtbaar kan maken wat zijn bezoek aan Nederland hem heeft opgeleverd.
5 RC Pijnacker-Nootdorp

Support institue of urology KCMC in Moshi - Tanzania

€ 4.000

Het Kilimanjaro Christian Medical Centre (in de volksmond KCMC) bevindt zich in Noord- Tanzania in Moshi, net onder de Kilimanjaro.
Sinds 10 jaar is er een medische faculteit aan verbonden. De Urologie afdeling is nog steeds de enige erkende urologie-opleiding in Oost- en Midden
Afrika. De afdeling telt ongeveer 40 bedden, inclusief 6 bedden op de kinderafdeling.
Er zijn 2 eigen operatiekamers welke 5 dagen in de week gebruikt kunnen worden.
Op dit moment zijn er 3 stafleden, met onze Rotarian drs. J. Bogdanowicz (gepensioneerd specialist) als vierde parttime staflid.
6 RC Rijskwijk 3-Vliet

Resto van Harte

€ 2.500

Resto VanHarte is een landelijk opererende organisatie die als doel heeft om eenzaamheid en sociaal isolement onder de aandacht te brengen en
actief te bestrijden. Resto VanHarte wil een drijvende factor zijn in het terugdringen van sociaal isolement en het verhogen van de sociale cohesie in
de Nederlandse samenleving. Resto VanHarte: het recept voor een betere buurt.
Zij doet dit door mensen uit alle lagen van de bevolking met elkaar in verbinding te brengen om samen te koken, samen te eten, samen te praten en
daarmee te kunnen bijdragen aan een leefbare gemeenschap. De gelegenheid hiertoe wordt wekelijks (48 Resto's per jaar) geboden.
Door de wekelijkse samenkomst wordt een positieve bijdrage geleverd aan een leefbare samenleving en wordt eenzaamheid bestreden. Hiermee
draagt Resto bij aan economische en sociale ontwikkeling in de lokale gemeenschap.
Resto VanHarte richt zich primair maar niet uitsluitend op mensen met een smalle beurs.
Resto VanHarte is voor de realisatie van het project in Rijswijk de samenwerking aangegaan met Stanislas College in Rijswijk, een school voor
middelbaar praktijk onderwijs. Resto VanHarte maakt daarbij gebruik van de volledig ingerichte en uitgeruste keuken en bijeenkomst ruimtes van
het Stanislas College; voor de overige inrichting (o.m. een led-TV, een geluidsinstallatie, en een beamer) wordt nog naar sponsoren gezocht.
Hiervoor is een bedrag van ca. € 5.000 benodigd. Hierin wil Rotary Club Rijswijk 3-Vliet graag voorzien.
Studenten die hun opleiding aan het Stanislas volgen verzorgen, samen met buurtvrijwilligers, de avonden in het kader van hun opleiding.
Daarnaast biedt het maaltijdproject werkervaringsplekken voor vrijwilligers en biedt daarmee gelegenheid aan mensen die kampen met langdurige
werkloosheid om werkervaring op te doen voor verdere doorstroom op de arbeidsmarkt. Vrijwilligers worden daartoe actief geworven bij de
Gemeente, Rijswijks werkcentrum en UWV.
7 RC Rijswijk Ypenburg

Resto van Harte

€ 3.200

Resto VanHarte is sinds mei 2017 actief in de gemeente Rijswijk. Er wordt nu nog gebruik gemaakt van een tijdelijke lokatie, maar binnenkort wordt een
nieuwe -permanente- lokatie betrokken.
Resto VanHarte is voor de realisatie van het project in Rijswijk de samenwerking aangegaan met Stanislas College in Rijswijk. Resto VanHarte maakt
daarbij gebruik van de volledig ingerichte en uitgeruste lokatie van het Stanislas College en studenten van deze opleiding verzorgen, samen met
buurtvrijwilligers de avonden in het kader van hun opleiding.
Daarnaast biedt het maaltijdproject werkervaringsplekken voor vrijwilligers en biedt daarmee gelegenheid aan mensen die kampen met langdurige
werkloosheid om werkervaring op te doen voor verdere doorstroom op de arbeidsmarkt. Vrijwilligers worden daartoe actief geworven bij de Gemeente,
Rijswijks werkcentrum en UWV.
Resto VanHarte beoogt wekelijks (48 keer per jaar) een Resto te organiseren. Voor het kunnen realiseren van de avonden zoekt Resto VanHarte
ondersteuning in de kosten daarvan (inkoop van de boodschappen, materialen, promotie, kok, etc.
Rotaryclub Rijswijk Ypenburg wil Resto VanHarte hierin graag ondersteunen.
8 RC Rotterdam Hillegersberg

Taalklassen (NT1) voor laaggeletterden in de regio Rotterdam

1

€ 2.500

Rotary Club

Naam project

Gevraagd bedrag

De Rotterdamse Rotaryclubs hebben besloten tot een gezamenlijk initiatief in het kader van het terugdringen van laaggeletterdheid. Een groot
probleem, zeker ook in de regio Rijnmond. Het initiatief behelst het organiseren en bekostigen van in eerste instantie 1, maar zo mogelijk meer NT1
taalklassen. Dit in samenwerking met de Bibliotheek Rotterdam. NT1 richt zich op een doelgroep waar Nederlands de eerste taal (moedertaal) voor is.
Een klas omvat rond 15 leerlingen. Als dit eerste initiatief een succes blijkt is het de bedoeling van de initiatiefnemers om een duurzaam vervolg aan dit
voor deze doelgroep zo essentiële taalonderwijs te geven.
Een leergang van een NT1 klas omvat 40 dagdelen. Het onderwijs wordt door een professionele docent Nederlands gegeven.
9 RC Voorburg-Vliet

Fitesenproject St Leergeld Leidschendam-Voorburg

€ 2.500

Sinds 2014 organiseert Rotary Club Voorburg-Vliet jaarlijks een Inter-Service IQ-quiz. 22 teams van elk 10 personen van Rotary en andere serviceclubs
uit ons district nemen deel. Ze worden in 12 rondes van 10 vragen uitgedaagd. De quiz heeft in onze regio een solide en succesvolle reputatie
opgebouwd.
De opbrengst van de quiz van 2018 gaat naar "Stichting Leergeld Leidschendam-Voorburg", een liefdadigheidsinstelling die minder bevoorrechte
schoolkinderen ondersteunt. De doelstelling is deze keer 80 fietsen te leveren aan deze Stichting, ten behoeve van leerlingen van het eerste jaar
middelbaar onderwijs waarvan de ouders niet over voldoende financiële middelen beschikken om een fiets te kopen. Dit aantal van 80 fietsen is
ongeveer de helft van het jaarlijks benodigde aantal fietsen.
De fietsen zijn tweedehandsfietsen, geschikt gemaakt voor hergebruik door het bedrijf Ecoware in Zoetermeer. De families van deze kinderen worden
gecontroleerd door de tussenpersonen van de Stichting Leergeld. Zij zorgen ervoor dat de fietsen worden overgedragen aan de kinderen met de
grootste nood. Een van de leden van Rotary Club Voorburg-Vliet is bestuurslid van Stichting Leergeld. Dit zal resulteren in een sterke en eﬀectieve
betrokkenheid van de club.
10 RC Zuidplas

€ 3.300

Binnen 6 minuten een AED!

"Binnen 6 minuten een AED!"
De Rotary Club Zuidplas wil samen met de Stichting Nederland Reanimeert en met medewerking van Hart Veilig Wonen Hollands Midden zich inzetten
voor het hart-veilig maken van de gehele gemeente Zuidplas (Moerkapelle, Moordrecht, Zevenhuizen, Oud Verlaat en Nieuwerkerk aan den IJssel).
Onder hart-veilig maken wordt verstaan het opzetten en uitrollen van een programma waardoor inwoners van de gemeente bij ernstig hartfalen binnen
6 minuten worden geholpen. Dit betekent het inventariseren van aanwezige AED's binnen de gemeente, het maken van een dekkingsplan, het
aankopen van extra AED's en/of buitenkasten voor
plaatsing, het financieren van reanimatiecursussen, promotie om inwoners bekend te maken waar AED's hanqen, het werven van vriiwilliqers, etc.
11 RC Rotterdam Nieuwe Dag

Schoonmaak Rotte- bewustwording zwerfvuil jeugd

€ 3.000

Picnic Island is bedoeld om het plezier van water/ de Rotte zichtbaar te maken: cityloungen in een dolce far niente sfeer voor jong en oud. Een vuile
rivier geeft echter geen plezier! In het kader van Picnic Island is dan ook in 2016 en 2017 de Rotte schoongemaakt. In 2017 zijn er voor het eerst 2
kinderopvangorganisaties (Mundo en Kinderdam) bij die schoonmaak betrokken opdat kinderen bewust worden van de schadelijke invloed van
zwerfvuil op het milieu en de leefomgeving van de dieren. Voor 2018 is het plan wederom met de jeugd aan de slag te gaan en regelmatig zwerfvuil te
gaan rapen in aanloop naar juni 2018. Echter voor 2018 willen we 2 bijzondere acties daaraan koppelen: 1/ met het opgehaalde vuil uit en nabij de
Rotte onderdelen van de aankleding van het eiland te maken door kunstenaars, zoals: een grote palmboom,
muziekbar en een zwembadje etc. Zo ziet een ieder functionele toepassingen van zwerfvuil. 2/ tegelijkertijd willen we op zaterdag 30/6/18 in de middag
een Milieusprookje "Doorn-in-het-oogje" als toneelvoorstelling op het water met de kids maken, hierbij werken Maarten Bakker (regisseur de Bakkerij),
Monique Eilertsen (Scrap voor de kostuums van afvalmateriaal), Melanie Dijksma (choreografie) en Muziekschool (zang) samen naar een voorstelling
om 16 uur op Picnic Island. Dit is een buurtvoorstelling voor en door buurtkids van Noord met enkele professionele spelers! Dit gaat tevens in
samenwerking met de lokale BSO's van Kinderdam en Mundo, De Schone Stad ambtenaren en de ondersteunende diensten van gebied Noord.

2

