
Rijssen Regge Regio



Rotary Rijssen Regge Regio
maakt deel uit van

Rotary International 
200 landen en geografische gebieden

33.000 clubs 
1.2 miljoen leden



Leden komen uit alle beroepsgroepen, onder andere

Geëngageerde professionals en bestuurders
die binnen het Rotary-netwerk

hun (vak)kennis ten dienste stellen van de gemeenschap

Zakenwereld
Gezondheidszorg

Onderwijs
Dienstverlening

Cultuur
Wetenschap



Rotary is een serviceorganisatie. De leden 
steunen op verschillende manieren hun 
medemens zonder onderscheid van ras, geloof 
of politieke overtuiging. 

Rotary is een wereldwijde Fellowship
(kameraadschap) met één visie: Service above
Self ofwel dienstbaarheid boven eigenbelang.



Rotary in de praktijk:



Rotary International zet zich in voor:



Handen uit de mouwen 
Rotarians zetten zich in voor diverse goede 

doelen. Lokaal, regionaal en internationaal. 
Elke club kiest haar eigen goede doelen.



Jaarlijks, eind januari
Beroepenvoorlichting

29 januari 2018, Parkgebouw Rijssen

850 leerlingen, veelal vergezeld van ouders 

85 voorlichters, vanuit de meest uiteenlopende beroepen



Woensdag 21 maart 
2018

Leerlingen en RC Rijssen 
in actie 

voor schoon water





RC Rijssen: sponsor 
van Shelterbox



Ryla

RYLA is een Rotary activiteit waarbij jonge mensen van 18 tot 26 jaar gedurende een 
intensief weekend uitgedaagd worden om via inspanning en ontspanning hun 
capaciteiten te ontdekken en te ontwikkelen.

RC Rijssen sponsort jaarlijks een deelnemer(s) uit haar gebied voor deze RYLA



Rotary Vlielandkamp

Vakantiekamp voor kinderen die om uiteenlopende redenen niet 
met vakantie kunnen gaan.

RC Rijssen sponsort jaarlijks twee kinderen uit haar gebied voor dit 
vakantiekamp.



Rc Rijssen Regge Regio 
steunt Rotaplast

Rotaplastmissie in Arusha, Tanzania

Door allemaal vrijwilligers, afkomstig uit 
Nederland en de VS. De medicijnen en 
operatiebenodigdheden werden betaald 
door Rotary clubs.

Rotary Rijssen droeg 8.500 euro bij, en 
daarnaast knutsels en knuffels voor de 
kinderen.

Marianne Koebrugge en Irma Goossen maakten 
deel uit van het internationale Rotaplast team 
met ondere andere medische specialisten. 



In elf dagen 
werden 71, vaak 
gecompliceerde 
operaties uitgevoerd 
bij kinderen en 
jong volwassenen.



Brandwonden 
werden 

verholpen

Open 
verhemeltes 
werden 
hersteld



Acties voor bestrijding van polio 
wereldwijd

Rotary International zet zich al jaren in voor 
poliobestrijding.

Rotaryclubs wereldwijd dragen daaraan bij, 
ook RC Rijssen.

Polio staat op het punt om wereldwijd 
uitgeroeid te worden. Alleen in Pakistan 
en Afghanistan worden nog gevallen van 
polio gemeld.

Als polio wordt uitgeroeid, is dat de derde keer 
een ziekte compleet overwonnen wordt. 
In de jaren zeventig gebeurde dat 
met pokken en in 2010 met de veeziekte 
runderpest.



RC Rijssen Regge Regio: lokale inzet. 
Van gezellige middag voor senioren



….tot muziekcarrousel voor de jeugd in 
de Hof van Twente. En veel meer.



Wandelen voor De Zonnebloem
zaterdag 29 september 2018

Wandel mee!
Start en finish: 
Parkgebouw Rijssen

Afstanden: 
5, 10, 20 en 30 kilometer

Start vanaf 08.00 uur.

Organisatie:
AV Rijssen, wandelafdeling
Rotary Rijssen Regge Regio



Rotary Rijssen Regge Regio

• Boeiende sprekers over actuele onderwerpen

• Bedrijfsbezoeken

• Bijzonder netwerk, levendige sfeer

• Organiseren van activiteiten

• Fundraising lokale en internationale projecten

• Onderlinge vriendschap



Kom naar het Rotary Café

Deskundige sprekers over
interessante en actuele onderwerpen

Drie à vier keer per jaar

Voor iedereen toegankelijk

Zie aankondiging op www.rotary.nl/rijssen



Een passie om te netwerken, te delen 
en te dienen

www.rotary.nl/rijssen

Rotary Rijssen Regge Regio



Meer weten?

Ben jij ook een geëngageerde professional of 
bestuurder en wil je meer weten over 

Rotary Rijssen Regge Regio?

Kijk dan op www.rotary.nl/rijssen
of mail naar rotaryrijssen@gmail.com


