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Rotary helpt mensen

In dit vijfde nummer van de Nieuwsbrief
informeren wij U graag over het Sollicitatie
Project voor VMBO eindexamenleerlingen in
Zeist, over de start van ons Water en Sanitatie
Project voor Scholen in Moradabad - India, over
Wandelen voor Water met kinderen van de
Meerklank School in Zeist en over het jaarlijkse
Voorzittersdiner van RC Op Seyst. Tenslotte
treft U ook een kort overzicht aan van alle
lopende projecten van RC op Seyst.

Chris Engelsman
Voorzitter 2016-17

Sollicitatieproject OSG Schoonoord en Rotary Club Op Seyst en Rotary Club Zeist

Op 6 maart 2017 vond het jaarlijks terugkerende sollicitatieproject plaats, georganiseerd door de
twee Rotaryclubs in Zeist.
ongeren van Openbaar VMBO en M VO van de Openbare Scholen roep Schoonoord hebben de
kans gekregen in hun examenjaar te oefenen in het schrijven van een sollicitatiebrief en het voeren
van een sollicitatiegesprek met echte werkgevers. eden van de Rotaryclubs hebben de werkgevers
rol op zich genomen. lle leerlingen hebben tips gekregen voor het schrijven van een goede
sollicitatiebrief en het voeren van een goed sollicitatiegesprek. In totaal hebben 166 leerlingen
deelgenomen. Veel leerlingen hebben laten weten dat ze het heel spannend vonden, maar er wel
veel aan gehad hebben. Een mooi project en een succesvolle middag voor zowel de leerlingen als de
leden van de Rotary. Voor vragen Mieke Bot miekebot gmail.com

Het eerste Water en Sanitatie Project voor Scholen in Moradabad ‐ India is klaar

Sinds 2015 ondersteunt Rotaryclub op Seyst het Water en Sanitatie Project voor Scholen in
Moradabad India. et eerste project is klaar 1.000 schoolkinderen hebben nu toegang gekregen
tot veilig drinkwater en goede toiletvoorzieningen. Bovendien is in de klassen aandacht besteedt aan
hygi ne. Thuis helpen de kinderen om het belang van goede hygi ne onder de aandacht van het gezin
te krijgen. Uiteindelijk zullen 20.000 kinderen op 20 scholen van ons project profiteren.
Dit project is mogelijk gemaakt door financi le bijdragen van onze sponsoren, van de gasten van het
utunno Concert in 201 , van onze eigen clubleden en ook van Rotaryclubs lmere en lmere New
Town. et project is bovendien gesteund door Rotary District Midden Nederland en de Rotary
oundation. De totale bijdrage aan het project is US$ 76.984.
Voor vragen Chris Engelsman chrisengelsman hotmail.com

Wandelen voor Water op 22 maart 2017
7 inderen van de Meerklank school hebben ook dit jaar weer meegelopen met Wandelen voor
Water in Zeist. De kinderen hebben een fantastisch sponsorbedrag vergaard van . 5. Deze mooie
opbrengst wordt besteed aan de watervoorziening op scholen in Uganda, frika. De meeste kinderen
lopen 6km met 6 liter water op de rug. Zij ervaren wat het is om als kind op het platteland van frika
de taak te hebben om dagelijks water te halen voor het gezin. Meer informatie op
www.wandelenvoorwater.nl.
Wandelen voor Water in Zeist wordt georganiseerd door Rotaryclub Zeist en Rotaryclub op Seyst
Voor vragen Mieke Bot miekebot gmail.com

Lopende projecten van Rotaryclub op Seyst
Rotaryclub op Seyst ondersteunt projecten in Zeist en omgeving en ook buiten Nederland. De leden
vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de samenleving in de
directe omgeving en ook internationaal. In de projecten die wij steunen steken wij de handen uit de
mouwen en organiseren wij vaak ook een financi le bijdrage.

Voorzittersdiner bij voorzitter Chris Engelsman
De huidige voorzitter Chris Engelsman heeft de traditie om met alle eerdere en inkomende
voorzitters bijeen te komen nieuw leven in geblazen. Op vrijdag 21 april waren 17 voorzitters bij hem
te gast. Zij haalden herinneringen op en wisselden Rotary idee n uit tijdens een Indonesische
rijsttafel, bereid door zijn vrouw Elies. Rotaryclub op Seyst is opgericht in 1
.
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