Wie is Harriette Verwey?
Wie is dr. Harriette Florence Verwey (geboren 5
december 1951) als Rotarian en … privé? Als 18-jarige
kwam ik naar Nederland om geneeskunde te studeren.
Mijn familie, vader, moeder en 7 andere broers en zus
woonden toen nog in Suriname. De eerste jaren waren
van een onbeschrijflijke eenzaamheid. Toch heb ik in
voorgeschreven tijd mijn studie geneeskunde en later de
specialisatie tot cardioloog afgerond en ben ik zelfs
gepromoveerd tot doctor in de wetenschappen. Echter, ik
zal nooit vergeten dat een van de redenen van mijn
succes was dat ik het voorrecht heb gehad mensen te ontmoeten die het talent in mij
zagen en in mij hun tijd, aandacht, ervaring, netwerk en liefde wilden investeren. Zij
investeerden hun sociaal kapitaal en creëerden mogelijkheden voor mij. Zij waren de
wind onder mijn vleugels. Ik ben vrijgezel, niet eenzaam, maar open en gastvrij.
Waar ik voor kies, doe ik het met passie en overgave of het nu mijn werk als
cardioloog, bestuurder in het LUMC, in de kerkgemeenschap, bij de Etnische
Zakenvrouwen Nederland of Rotary betreft.
In 2002 werd ik lid van RC Leiden AM; toen een ontbijtclub nu een avondclub. Een
dynamische club mensen met een duidelijk zelfbeeld en helder inzicht waar pittige
discussies niet geschuwd worden. Tegelijkertijd, mouwen opgestroopt, want wij zijn
Rotarians. Het Rotary jaarthema: ‘Rotary, making a difference’ past mij volledig. Niet
alleen wie wij zijn, maar wat wij doen als Rotarians. Ik vind het een grote eer uw
gouverneur te mogen zijn en samen met u het verschil te maken. Ik zie uit naar de
ontmoetingen met jullie. Iedere Rotarian telt; of je al twintig jaar pensionado of pas
gepensioneerd bent, of midden in je werkzaamheden zit; wij hebben het sociaal
kapitaal op basis van onze classificatie (Vocational avenue). Wij kunnen en mogen
dat kapitaal investeren in Jeugd. In het landelijk overleg van de zeven gouverneurs
heb ik Youth (Jeugd in ruime zin) in mijn portefeuille. Ik hoop samen met jullie de
wind onder de vleugels te zijn van de next generation.
Samen, hand in hand kameraden, geen woorden maar daden, want we are Rotary!

