
 

Je bent wat je eet 
Leiding geven aan een duurzame voedsel voorziening 

RYLA 2017 Oss 
 

 

Hoe kun JIJ ervoor zorgen dat iedereen over 20 jaar duurzaam en gezond eet? 
 

We eten allemaal. Iedere dag. Liefst lekker. Maar hoe bewust ben je jezelf van wat je eet? Waar komt het 

vandaan? Wat is er allemaal voor nodig om het op ons bord te krijgen? Wat vind je daarvan? Vind je het 

nodig dat er iets verandert? In je eigen eetpatroon,  in de manier waarop we met voedsel omgaan, in de 

wijze waarop het wordt geproduceerd, in de verdeling ervan, …? Met als achterliggende vraag: wat kun 

JIJ daar dan aan doen? Hoe kun jij, met jouw talenten en vanuit jouw positie, leiding geven aan blijvende 

verandering bij jezelf, je omgeving en de wereld?  

 

Allemaal interessante vragen die jij, samen met 30-40 andere jongeren tussen de 18 en 26 jaar mogen 

beantwoorden tijdens de   3-daagse RYLA met het uitdagende thema „Je bent wat je eet“. Door een 

combinatie van workshops, lezingen, excursies en gesprekken, krijg je een gevarieerd en actief 

programma aangeboden, zodat je antwoord krijgt op de vraag hoe JIJ ervoor kunt zorgen dat iedereen 

over 20 jaar duurzaam en gezond eet. Het onderwerp „voeding“ zal van diverse kanten worden belicht. 

Hierbij leer je om leiding te nemen en leiding te ontvangen. Met als doel om niet alleen bovenstaande 

vragen te beantwoorden, maar vooral ook om verruiming van je bewustwording te krijgen en jezelf beter 

te leren kennen.  

 

Ga jij deze uitdaging aan? Laat je inspireren door deze RYLA in Agri-Food-Capital Oss. 

 

Achtergrond RYLA 
 

RYLA (Rotary Youth Leaderschip Award) is een 

trainingsprogramma voor jongeren tussen de 18 en de 26 

die samen willen werken aan hun leiderschapskwaliteiten en 

daarmee een verschil willen maken in de samenleving 

waarin zij leven. RYLA is een begrip binnen Rotary. De 

Rotary Clubs ‘s-Hertogenbosch-West, Oss, Oss-Maasland en 

Schaijk/Land van Ravenstein werken samen door hun kennis 

en ervaring in te zetten bij de organisatie van deze RYLA. De 

deelnemers zijn de potentiële leiders van de toekomst en 

gemotiveerd om het verschil te maken.  

 

Praktische informatie 
 

Datum / tijd: Van vrijdag 24 maart 2017 om 18.00 uur   

 Tot zondag 26 maart 2017 om 14.30 uur 

Locatie: Hotel Fitland Oss (www.fitlandhoteloss.nl) / ROC de Leijgraaf te Oss  

Vervoer: Pendeldienst vanaf NS-station Oss (opgeven bij aanmelding) 

Aantal deelnemers: Maximaal 40 jongeren van 18-26 jaar 

Bijdrage: € 275,- voor rekening van de Rotary Club die jou sponsort/aanmeldt 

Aanmelden: Aanmelding uiterlijk 1 maart 2017 via het inschrijfformulier. 

 Acceptatie op volgorde van binnenkomst van aanmelding! 

 

Vervolgstappen 
 

Aanmelding via het inschrijfformulier, verkrijgbaar via de Rotary Club die je deelname sponsort, zie ook 

de website www.rotary.nl/d1550/activiteiten/RYLA. Ben je niet bekend met een lokale Rotary Club 

dan brengen wij jou hiermee in contact. Na inschrijving krijg je de bevestiging en 

ontvangt de sponsorclub de factuur voor de bijdrage.  

Als dank voor de sponsorbijdrage breng je na afloop van de RYLA verslag uit bij de 

Rotary Club die je deelname sponsort. 

 

Contactpersonen 
 

Guido Rijninks (RYLA commissaris District 1550) / Maarten van de Sande (PR RYLA 

Oss 2017)  Voor informatie/vragen: RYLA1550@gmail.com 

http://www.fitlandhoteloss.nl/
http://www.rotary.nl/d1550/activiteiten/RYLA

