
Lokale projecten: handen uit de mouwen 

 
Onze Rotaryclub heeft verschillende commissies om het werk onder de leden te verdelen. 

“Lokale projecten” is een van deze commissies.  

Het doel van de Lokale Projecten Commissie is het dienen van de (plaatselijke) gemeenschap 

door middel van het ondersteunen of het zelf uitvoeren van projecten, zo mogelijk samen 

met bestaande organisaties.  

In de afgelopen jaren hebben clubleden – al dan niet met familie en andere vrijwilligers – de 

nodige lokale projecten uitgevoerd: 

- Het planten van een z.g. wensboom, waar bewoners van het zorgerf hun wensen in 

een enveloppe konden ophangen. Veel van deze wensen zijn in de afgelopen 2 jaar 

door onze leden vervuld; ritje met auto, op bezoek naar museum en concert, nog een 

keer de oude buurthuis bekijken, pluktuin bezoeken, tochtje met een rondvaartboot, 

etc.  

- Onze club en het Leefbaarheidsteam Ermelo  hebben Ermeloërs opgeroepen mee  te 

doen aan de actie ‘Hart onder de riem’. Onze club stelde 100 zakjes met gevulde 

hartkoeken van de warme bakker beschikbaar.  De feestelijke pakketjes met de 

gevulde koeken werden door bewoners opgehaald. Vervolgens hebben zij de 

verrassing  bezorgd bij hun mede buurtbewoners die wat extra aandacht konden 

gebruiken in de Corona tijd.  

- Poffertjes middag voor deelnemers van dagbesteding en bewoners van een zorgerf.  

- Voor een aantal jongeren die in beeld zijn bij Jeugdwelzijn Ermelo zijn 

bioscoopbonnen aangeboden. Zij hebben de coronaperiode als een lastige tijd 

ervaren en konden een steuntje gebruiken. 

- de tuin van het Zorgerf Buiten-Land is door ons van bloembollen te voorzien. De 

bloembollen zijn aangeschaft door de club, de opbrengst wordt grotendeels gebruikt 

voor de wereldwijde actie van Rotary: Polio de wereld uit! 

- Ons grote goede doelen project, de Motary is dit jaar weer gereden en wel voor de 

29e keer. Zo’n 100 vrijwilligers van onze club, de Veluwse Motor Tour Club, familie en 

kennissen staken hun handen uit de mouwen. Met de opbrengst steunden we 4 

goede doelen. Uiteindelijk deden 500 motorrijders mee met als resultaat € 15.000,- 

opbrengst voor de goede doelen. 

Ook dit clubjaar gaan we onze handen uit de mouwen steken om lokale projecten vorm te 

geven.  


