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Toby Bouman
21 maart 1946 * 23 april 2008 †
Polio de wereld uit

Na een zeer kort ziekbed is oud-gouverneur
2003-2004 en voorzitter van onze Commissie
Toby Bouman ons ontvallen.
Tijdens de indrukwekkende begrafenisplechtigheid roemden diverse sprekers de inzet van
Toby voor Rotary. In vele functies binnen zijn
club en in landelijk verband heeft hij zich
ingespannen voor de idealen van Rotary.
“Service above Self” was hem op het lijf
geschreven.
Als secretaris in de D1600 TRF Commissie heb
ik hem leren waarderen als gedreven en zeer
betrokken bij Rotary en haar toekomst.
Toby nam duidelijke posities in en stimuleerde
discussies.
Toby was een echt familiemens. Wij wensen
echtgenote Mariken, dochters en kleinkinderen
sterkte met het dragen van het verlies.

Nieuwe voorzitter TRF Commissie D1600
Op verzoek van DG Hans Meerburg heb ik het
voorzitterschap van de TRF Commissie D1600
op me genomen.
De samenstelling van de Commissie is op vele
plaatsen aangepast, doordat de zittende leden
Marcel Groosman, Carel van Waaij, Rien
Schoon en Leo Samama aan het einde van hun
tweede driejaarlijkse zittingstermijn zijn gekomen. We zijn hen veel dank verschuldigd.
De Commissie, waarvan u de samenstelling in
het colofon kunt zien, gaat hard aan het werk op
het door Toby ingezette pad: Vergroten van de
betrokkenheid van Rotarians bij hun Foundation,
die als motto heeft: “Doing good in the World”.

In 1985 is Rotary begonnen met haar actie om een einde
te maken aan de ziekte Polio. Dit initiatief is de
daaropvolgende jaren door inzet van velen succesvol
geweest, waardoor er nu nog slechts vier landen
overgebleven zijn die niet Poliovrij verklaard konden
worden: Nigeria, Afghanistan, Pakistan en India.
De gebieden waar polio nog voorkomt zijn te gevaarlijk
voor de professionals en de vrijwilligers om hun vaccinatie
werk te kunnen doen. Politieke oplossingen zijn nodig om
de veiligheid van de medewerkers (maar vooral voor de
bevolking) te waarborgen.
Uiteraard heeft Rotary, als initiatiefnemer van deze actie,
het niet alleen gedaan. Met andere onder andere NGO’s,
de WHO, UNHCR en Unicef wordt het werk gecoördineerd
en uitgevoerd.
Het Polioproject is een groot succes: Ruim vijf miljoen
nieuwe poliogevallen zijn voorkomen! Toch moeten ook
de laatste brandhaarden opgeruimd worden en daarvoor
blijft de steun en aandacht van Rotary nodig.
Ook zal nooit het punt bereikt worden dat er geen aandacht voor het voorkomen van deze ziekte meer nodig is.
Immers, ook in poliovrij Nederland worden uw kinderen en
kleinkinderen gevaccineerd. Dit zal wereldwijd nodig
blijven!
Ook de Bill en Melinda Gates Foundation erkent het
belang van de inspirerende en uitvoerende rol van Rotary
op het gebied van poliobestrijding en heeft, zoals u in de
vorige Nieuwsbrief las, US$ 100 miljoen beschikbaar gesteld aan de Rotary Foundation. Wel onder de voorwaarde
dat Rotarians in de komende drie jaar eenzelfde bedrag
voor dit doel bijeenbrengen.
Ik roep u graag op hieraan uw bijdrage te leveren. Omgerekend komt het neer op US 100 per Rotarian in de komende drie jaar. Bij de huidige koers is dat EUR 60, dus
EUR 20 per jaar. Dat moet toch te doen zijn…….

Siebe Stellingwerff Beintema
Deze Nieuwsbrief wordt elektronisch verzonden naar de RoFo-commissarissen* van alle clubs in D 1600
*bij een club waar de RoFo-commissaris nog niet is benoemd, wordt deze Nieuwsbrief aan de ink. voorzitter toegezonden

GSE-team uit de Verenigde Staten onvergetelijke ervaringen rijker weer thuis!
Tijdens een door de Rotaryclub Rijnwoude georganiseerde Farewell Party is uitgebreid afscheid
genomen van het GSE-team uit Washington DC – Central Maryland, dat van 26 april tot 25 mei te gast
was bij de RC Delft Koningsveld, RC Wassenaar-Ter Horst, RC Rijnwoude en RC Hellevoetsluis.
Lisa Dwyer , Monique Falconer, Kimberley Farmer en de op het allerlaatste moment ingevallen
teamleader Deborah hadden blijkens hun dankwoord een onvergetelijke tijd gehad in Nederland.
Er moest zelfs een enkel traantje worden weggepinkt toen het moment van afscheid was aangebroken.
GSE-commissievoorzitter Johan Smit dankte de clubs voor hun inzet en betrokkenheid, zag het team
met spijt weer vertrekken (partir c’est mourir un peu,….. maar hoe zeg je dat in het Engels?) en wenste
het tenslotte een goede thuisreis.
Het Nederlandse GSE-team, een aantal dagen eerder teruggekeerd uit de Verenigde Staten, was ook
aanwezig en dat betekende een enthousiast weerzien na hun eerste ontmoeting in Washington DC.

Het uitgezonden GSE-team heeft een “wereldervaring” gehad.

Het D1600 GSE team, dat een bezoek bracht aan Washington bestond uit:
Simon den Haak, Wendy te Slaa, Joost Dekker, Sanne van der Harg en teamleider Ilse van der Jagt (vlnr)

Intensief, druk, leerzaam en vermoeiend; dat waren zo’n beetje de kenmerken die we het meest
hoorden tijdens de voorbereiding op onze GSE-reis naar Central Maryland en Washington D.C. van 19
april tot 17 mei. En onze raadgevers hadden gelijk! Het programma was inderdaad bijzonder druk en
intensief en de gastvrijheid van de Amerikaanse gastgezinnen vrijwel altijd hartverwarmend. Tijdens
onze reis hebben we maar liefst zeven plaatsen aangedaan en allemaal dus ook bij minstens zeven
verschillende families gelogeerd. De meest interessante bezoeken brachten we aan o.a. de Naval
Academy in Annapolis, het Baltimore Police Department en natuurlijk het Witte Huis in Washington.
Leuk was ook om te merken dat onze presentatie over de Nederlandse gezondheidszorg,
rechtsysteem, politiek en economie steeds erg goed werd gewaardeerd door de lokale rotaryclubs.
Al met al was het een heel bijzondere ervaring!

Matching Grants!
Peace and Conflict Resolution Scholar
Stephanie Borsboom Paul Harris Fellow!

Peace Fellow Stephanie hield een zeer inspirerende
lezing tijdens de MDC in Nijkerk.
Haar werk in Nepal is een voorbeeld van praktische
humanitaire hulp. Gouverneur Hans Meerburg eerde
Stephanie daarvoor met een zeer verdiend Paul
Harris Fellowship.
Zie het verslag op www.rotary.nl !
Tamara Turcan in Australië
In de vorige Nieuwsbrief las u dat Tamara Turcan uit
Moldavië, door D1600 voorgedragen als Peace Fellow,
in Australië aan haar studie is begonnen.
Haar eerste voortgangsverslag geeft een goed beeld van
de onderwerpen van deze studies:
For the first semester I have enrolled in three classes:
Advanced International Studies, Ethics and Human
Rights, and Contemporary Peacekeeping.
The Advanced International Studies is a theory course of
international relations and peace studies. The other
course I take, Ethics and Human Rights, engages a range
of political issues including human rights, just war
debates, humanitarian intervention, war crimes, etc.
The most enjoyable class is the one in Contemporary
Peacekeeping. We study the peace operations in depth
and have a variety of role plays. There is also a peacekeeping simulation where I am taking the role of a UN
peacekeeper that alongside with civilian staff, nongovernmental organizations have to implement a peace
agreement in a fictional country.

Tamara met haar medestudenten in Brisbane

Samenstelling van de TRF-districtscommissie:

D1600 heeft recent uit het DDF geld beschikbaar
gesteld voor Matching Grant projecten van:
- RC Rotterdam-Overschie
- RC Delft
- RC Delft-Koningsveld
- RC Pijnacker-Nootdorp
- RC Vlaardingen 80
Ook voor het jaar 2008-2009 kunnen clubs weer een
beroep doen op ondersteuning voor hun projecten.
Neem contact op met uw Regiovertegenwoordiger!
GSE

In 2007-2008 heeft D1600 geld beschikbaar gesteld
voor locale projecten van:
- RC Het Westland t.b.v. Ambulatorium Poeldijk
- RC Rijswijk-West t.b.v. Inloophuis Haaglanden
Future Vision

De organisatie en werkwijze van de Rotary Foundation
is recent onderwerp van discussie geweest. Om ook in
de toekomst haar plaats in de “filantropische elite” te
kunnen verantwoorden zijn aanpassingen nodig.
Doeltreffendheid en efficiency zijn daarbij van belang.
Het motto blijft natuurlijk: “Doing good in the world”.
Voor de toekomst gelden drie aanbevelingen:
- Zorgen voor vereenvoudiging van de structuren
(waarbij behoud van zorgvuldigheid zeker niet mag
wijken. Het gaat immers om hele grote bedragen).
- Stimuleren van betrokkenheid van alle Rotarians
wereldwijd.
- Waken voor het voortbestaan van de organisatie en
structuren. Begrip voor de werkzaamheden en PR.
Taken verschuiven van centraal (Evanston) naar locaal
(district) niveau en programma’s worden aangepast.
Gezamenlijk met de andere Nederlandse districten
wordt over deze veranderingen gesproken, zodat voor
de Nederlandse Rotarians duidelijk blijft dat
The
Rotary
Foundation
haar
voortdurende
ondersteuning verdient.
Nog even heel kort samengevat het doel van
The Rotary Foundation:
Het in staat stellen van alle Rotarians om World
understanding, goodwill and peace te bevorderen door
verbetering van gezondheid, ondersteuning van onderwijs en verlichting van armoede.

voorzitter: Siebe Stellingwerff Beintema; RC Voorhout; T 0252-214939; 06-53310357; siebe@stellingwerff..nl
secretaris: Wim Boone; RC Zoetermeer; T 079-3213505; wimboone@planet.nl
Regiovertegenwoordigers:
- regio I
Bas Hendriksen; RC's-Gravenhage-Noord; T 070-3240555; 06-55127078; bas.hendriksen@xs4all.nl
- regio II
Ton van Vliet; RC De Rottemeren; T 010-5212941; 06-53470029; a.van.vliet09@freeler.nl
- regio III vacature
- regio IV
vacature
- regio V
Wim Boone; RC Zoetermeer; T 079-3213505; wimboone@planet.nl
- regio VI
Dolf van Eendenburg; RC Het Westland; T 0174-641571; eendenburg@cs.com
- GSE
Johan Smit; RC Schiedam; T 0252-221244; 06-12131989; johansmit@zonnet.nl
De DG en de DGE maken qualitate qua deel uit van deze commissie.

