
Clubactiviteiten 
 
Het bijdragen aan een betere samenleving staat hoog in het vaandel van Rotary. 
’s-Gravenhage-Zuid heeft in het seizoen 2017 – 2018 de volgende projecten gesteund: 

- Samen met de andere Haagse Rotaryclubs dragen wij jaarlijks 500 euro bij ten 
behoeve van buitenlandse studenten, die Summer courses volgen bij het 
Vredespaleis. 

- In november organiseerde onze dochterclub (in statu nascendi) Rotaryclub 
Nieuwspoort een benefietavond voor het na een orkaan zwaar getroffen 
Caribisch eiland St. Maarten.  Velen van onze club waren aanwezig en droegen in 
ruime mate bij aan de opbrengst van ruim € 25.000. Onze club maakte een gift 
over van € 3.500. Het geld is bestemd voor het versterken van de lokale media op 
het eiland. 

- In de herfst van 2017 schaften we als club 30 dozen met 10 tulpenbollen aan 
voor de wereldwijde Rotaryactie Help Polio De Wereld Uit. Vervolgens hebben 
enkele leden deze bollen met Rotarians van andere Haagse clubs geplant in de 
tuin van het Vredespaleis. Dat gaf in het voorjaar een wonderschone aanblik! 

- Sedert een aantal jaren doen leden van de club meer aan de Interservice IQ-quiz 
van Rotaryclub Voorburg-Vliet. Ook dit jaar was een team paraat, hetgeen ons dit 
keer op een derde plek bracht! De opbrengst van de avond was ruim 10.000 euro 
en is ten goede gekomen aan de Stichting Leergeld, die kinderen uit kansarme 
gezinnen in staat stelt binnen- en buitenschoolse extra activiteiten te volgen. 

- De Rotaryclub Curaçao vroeg steun voor een project van Fundashon Prevenshon 
op het eiland voor de aanschaf van een nieuwe mammograaf om jonge vrouwen 
in een vroeg stadium te screenen op borstkanker. Een actie onder Rotaryclubs 
zou met steun van de wereldorganisatie een zogenaamde global grant op moeten 
leveren, die de opbrengst zou verdubbelen. Onze club voelde zich aangesproken 
en stelde € 2.000 euro in het vooruitzicht.  

- Een presentatie in onze club over het werk van Taal aan Zee in Den Haag 
inspireerde tot het geven van een gift van € 5.000 voor deze organisatie. In nauw 
overleg werd afgesproken dat dit geld gebruikt gaat worden voor buitenschoolse 
activiteiten van de taalleerlingen, vooral asielzoekers, vluchtelingen en mensen 
met een ernstige taalachterstand. Zie www. Taalaanzee.nl 

- Al jarenlang onderhoudt onze club warme banden met D’ROEM, een Haagse 
stichting die door middel van leer-werktrajecten jongeren weer op weg helpt in 
het onderwijs. Elk jaar komt de directeur Roline Julen met haar stagiaires bij ons 
op bezoek om over hun dromen te praten en brengen wij een tegenbezoek aan 
het restaurant, waar de jongeren werken. Onze steun bestaat niet (meer) in een 
financiële bijdrage. Zo nodig geven wij advies bij lopende kwesties. Kijk ook op de 
website van D’Roem: https://www.d-roem.nl/  

In het seizoen 2018-2019 zal een nieuwe commissie Community Service opnieuw alles 
in het werk stellen om een mooie bijdrage te leveren voor een mooiere wereld! 
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