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Rotary schenkt 800 tulpen aan eenzame ouderen.  

 

 

Rotaryclub Schiedam de Veste, heeft donderdag 30 april j.l., 80 bosjes tulpen 

overhandigd aan Stichting De Moutery. Deze stichting zorgt met haar 

vrijwilligers voor de verdeling naar Schiedamse eenzame ouderen.  Stichting De 

Moutery haakt met kleinschalige activiteiten in op eenzaamheid onder 

ouderen. Een particulier initiatief dat specifieke wensen wil inwilligen ter 

aanvulling op de al bestaande organisaties die zich richten op het voorkomen 

van sociaal isolement bij ouderen.                                             

De bestelling van de tulpen is gedaan bij Schiedamse bloemist BOKO Flowers.                                                                                    

De reguliere bijeenkomsten van de Rotaryclub liggen door het coronavirus ook 

stil. Maar één van de leden, vriend van Stichting De Moutery, bedacht deze 

actie voor de mensen die weinig tot nooit bezoek krijgen. Zo komt er in deze 

bizarre tijd toch nog een bloemetje onder de eenzame ouderen. Community 

Service is één van de doelen die Rotaryclub Schiedam de Veste nastreeft , het 

betekent kortweg; het dienen van de plaatselijke gemeenschap. En dat komt 

op deze manier goed van pas. 

 

Over Rotary in Nederland 

 

Een Rotaryclub is samengesteld op basis van het zogenaamde classificatiebeginsel: een 

beroepsgroep wordt door een of hooguit enkele leden vertegenwoordigd. Deze leden 



onderscheiden zich in hun vak of beroep. Rotary werkt voor een clublid op twee fronten: 

door samen succesvolle projecten aan te pakken, ontstaat kameraadschap (‘fellowship’). 

Deze fellowship wordt ook wel omschreven als ‘de brandstof van de club’. Door de 

bijzondere onderlinge contacten groeien vaak vriendschappen voor het leven. Rotary reikt 

veel verder dan je eigen club: elke Rotarian is welkom in iedere Rotaryclub waar dan ook ter 

wereld. 

Rotaryclub Schiedam de Veste telt 35 leden. 
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Noot voor de redactie 

Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u contact opnemen met:  

Chris Coppens, Rotary Club Schiedam de Veste 

Telefoon:  +31 6 20 05 20 06  

E-mail:  chr.coppens@caiway.nl  of rcschiedamdeveste@gmail.com   
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