
Ook met nieuws 
van Interact Clubs  

NIEUWSBRIEF  
JULI 2019 

18 mei 2019 te Gorinchem,  
Uitzwaaimorgen Family to Family jongeren.

FAREWELL PARTY LONG TERM  EXCHANGE STUDENTS 

Boven: Op 22 juni 2019 in theater De Kubus, Lelystad, zijn 40 jaar 
exchange studenten en ouders bijeen gekomen. Zij tekenden een 
document waarin zij zich beloven te houden aan de regels van de 
Rotary Youth Exchange. Gouverneur Jeugdzaken Fred Dijkers deelde 
het eerste speldje uit voor op de nieuwe oranje jasjes.  

Foto’s boven: Danny van der Meulen, RC Gorinchem 

UITZWAAIMORGEN SHORT TERM EXCHANGE  
STUDENTS ‘FAMILY-2-FAMILY’ 

De Groote Societeit in Gorinchem is bijna te klein voor de 29 
jongeren en ouders die in de zomer 2019 deelnemen aan het 
‘Family-2-Family’ Youth Exchange Program. Zij zwermen uit 
naar Japan, Argentinië, Brazilië, USA, Canada, India, Ierland 
en UK. Hun vakantie brengen zij door bij een buitenlandse 
familie. De leeftijdsgeno(ot(e) uit dit gezin komt ook meteen 
deze zomer of deze winter terug naar de familie in Nederland. 
Zo ontstaan er vriendschappen voor het leven. Twee meisjes 
combineren de uitwisseling met een zomerkamp in Brazilië. 
Rotary Clubs staan garant, zonder kosten te maken. De 
deelnemers betalen zelf hun reis en zakgeld.



Informatiemorgen te Lelystad 22 juni 2019 

Regionaal worden er ook weleens informatiemarkten 
over Rotary Youth Exchange gehouden. ROTEX leden, 
15 voormalige exchange studenten spelen hierbij een 
goede rol. Zij weten als geen ander wat een jaar in het 
buitenland voor je betekent. 

Overeenkomst MDJC (Multidistrict Youth Exchange the 
Netherlands) met de jaar exchange studenten 

Met je hand op je hart ‘beloven’ het programma zo goed 
mogelijk te volbrengen. Ook de ouders! Daarna tekenen.

Foto rechts:  
de 15 ROTEX leden 
2019-2020 

Links achteraan Leoni 
Oude Nijhuis en links 
voor Barbara Tusveld,  
Chairs resp. Long Term 
Youth Exchange 
Program Inboud en 
Outbound multidistrict 
Nederland 
fotograaf: onbekend

Foto’s: Danny van der Meulen, RC Gorinchem



FAREWELL PARTY EN  
BENEFIETAVOND SHELTERBOX - 22 juni’19 
Van de 39 buitenlandse exchange studenten in Nederland zijn 
er deze maand 30 teruggegaan naar hun land. 9 Studenten uit 
het Zuidelijk Halfrond vertrekken eind 2019.  
Er arriveren op 10, 17 en 24 augustus  31 ‘nieuwe’ jongeren. 

Dankzij de gastouders en gastclubs hebben de 
jongelui een onvergetelijk jaar achter de rug. Met een 
multicultureel buffet en fantastische show amuseren zij 
een volle zaal gastfamilies, Rotarians, MDJC bestuur 
en anderen. De organisatie is in handen van de 
ROTEX leden. Er wordt na afloop innig afscheid 
genomen van elkaar en het uit 12 leden bestaande 
Long Term Youth Exchange Team. De ‘inbounds’ 
hebben een certificaat ‘Letter of Recommandation’ 
ontvangen.


Gedurende deze avond en het uitwisselingsjaar 
hebben deze studenten € 8.489,- bijeengebracht voor 
Shelterbox! Een mooi resultaat!


Op de foto links: Helene Perfors  
(coördinator vrijwilligers ShelterBox Nederland) en 
Leoni Oude Nijhuis in gesprek met Inbounds



NIEUWE INTERACTCLUB GORINCHEM             foto: Danny van der Meulen RC Gorinchem 
Interact Gorinchem is een Service Club voor jongeren in de leeftijd van 14-18 jaar 

Interact Gorinchem wordt gesponsord door Rotaryclub Gorinchem. De Rotaryclub heeft contact gezocht met het Fortes Lyceum 
over het opzetten van een Interactclub in Gorinchem. Het schoolbestuur was direct enthousiast over het idee en dat werd verwoord 
door directeur Wim Langens. 

Op 16 mei jl. werd de ‘charter’ uitgereikt door Gouverneur Fred Dijkers. Ook voorzitter van Rotaryclub Gorinchem   
Jan van Wijgerden sprak de aanwezigen toe. Vanaf september 2018 zijn de voorbereidingen getroffen. Inmiddels heeft zich een 
groep van ongeveer 15 jongeren gevormd. Interact geeft ze de kans om te participeren in leuke, betekenisvolle service-projecten. 
Denk daarbij aan fundraising voor goede doelen, maar ook aan ‘handen uit de mouwen’-projecten. Zo heeft de groep in januari als 
eerste activiteit een leuke spelletjesmiddag voor bewoners in woonzorgcentrum De Schutse georganiseerd. 

Interact telt wereldwijd al bijna 300.000 leden verdeeld over circa 12.000 clubs over ruim 130 landen en districten. 
In Nederland zijn 5 Interact Clubs: Elst-Overbetuwe, Zwijndrecht, Etten Leur, Bergen op Zoom en in Gorinchem.  De zesde is in 
oprichting in Oisterwijk.De website is: www.interactnederland.nl 

De Jeugd van Rotary      Start ook een Interact Club!

LEVENDE AUTOWASSTRAAT INTERACT ZWIJNDRECHT 

Dinsdag 15 juli jl. organiseerden de jongeren van Interact club Zwijndrecht 
een levende autowasstraat bij het Develstein College in Zwijndrecht. De 
opbrengst hiervan gaat rechtstreeks naar Stichting KiKa. Er werd gretig 
gebruik gemaakt van de wasstraat. Zo gingen docenten van het Develstein 
College, ouders van Interacters en leden van de Rotaryclubs Zwijndrecht en 
omgeving en Zwijndrecht Waal en Devel met een blinkend schone auto naar 
huis. De Interacters hebben meer dan 30 auto’s van een schoonmaakbeurt 
voorzien. Dit leverde maar liefst € 300 op voor KiKa! Ook Gouverneur Jan 
Verhage (D1610) liet zijn auto wassen. Hij maakte meteen kennis met deze 
club actieve jongeren. Voor meer informatie over Kika: www.kika.nl, voor 
meer informatie over de jongeren van Interact club Zwijndrecht:  
www.facebook.com/interactzwijndrecht/ 

https://www.interactnederland.nl
http://www.kika.nl
http://www.facebook.com/interactzwijndrecht/
http://www.kika.nl
http://www.facebook.com/interactzwijndrecht/
https://www.interactnederland.nl


GÉÉN MUREN, HEKKEN MAAR 
BRUGGEN, OPEN DEUREN, ÉÉN 
WERELD, WEG MET DIE 
AFBAKENINGEN


Jongeren uit vier 
continenten (Afrika en 
Azië ontbreken), 
zestien landen en 
leeftijden van 
15 tot 18 jaar bijeen 
tijdens het 
zomerkamp in Sneek. 
Met het thema 
‘waterexperiënce’ nu 
met de 
klimaatproblematiek 
en het behoud van 
deze planeet lokken 
wij de jongeren ‘uit 
hun tent.’ 

Toine Vos,  
RC Dronten 
Summercamp District 1590, RC Sneek Zuidwesthoek,  
RC Raalte en RC Dronten 

ZOMERKAMPEN GEORGANISEERD  
DOOR ROTARY CLUBS IN NEDERLAND 

In Nederland worden dit jaar 4 zomerkampen georganiseerd.  
NL1. RC Geldermalsen-Waalkant & RC Aalten-Wisch. NL 3.  
RC Bodegraven & RC Voorhout. NL 4. Zie rechts en NL 2. 
hieronder. Totaal zijn er 58 deelnemers uit diverse landen. 

Het organiseren van een summercamp is een dankbare 
taak. In januari begint het na de briefing door Rotary met 
opzetten van de organisatie en verkrijgen van medewerking 
van de (in ons geval) overige regioclubs en collega club 
elders in het land. Alle clubs gezamenlijk gaan enthousiast 
aan de slag met het opzetten van een leuk programma 
waarna uiteindelijk het programma op de landelijke site 
geplaatst wordt en het inschrijven kan beginnen! Vanaf dat 
moment is het contact met de deelnemers daar, die altijd 
stuk voor stuk enthousiast zijn over de deelname en het stuk 
voor stuk toch wel spannend vinden. Hier begint de voorpret 
echt te leven, je ziet welke gasten je zult gaan ontvangen 
om ze ten slotte allemaal te zien op de welkomstmeeting. 
Onwennig en aftastend in het begin zie je vervolgens een 
leuke groep mensen ontstaan die met elkaar een leuke tijd 
hebben. We proberen zoveel mogelijk de gastouders en 
Rotaryleden te betrekken, altijd een enorm leuk evenement. 
Al zijn het niet altijd de ‘bleekneusjes’ die je onder je hoede 
krijgt, het programma helpt mijn inziens om de wereld weer 
een stukje kleiner te maken in het onderlinge contact. Er 
ontstaan vaak jarenlange vriendschappen. 
Dat er een einde aan zit is ook altijd weer fijn maar zonder 
uitzondering kijken we altijd terug op enorm leuke activiteit. 

Gideon Roos, RC Monnickendam Zomerkamp District 
1590 Regio Purmerend en Regio Oosterhout 






ACTIVITEITEN KALENDER  
MULTIDISTRICT YOUTH EXCHANGE 

THE NETHERLANDS 

10,17, 24 augustus  
Ontvangst nieuwe inbounds 
(afhankelijk van regio) 
6-8 september  
Rotex Goes weekend (in 
Burgh Haamstede) 
14-15 september  
Rebound weekend 
21 september Landelijke 
Informatiemarkt Woerden 
22-27 september Dutch 
Orientation Course Meppel 
5 oktober  
Infomarkt Etten-Leur 
12 oktober Selectiedag 
8-10 november 
Orientatieweekend Lunteren 
15-17 november 
Residentieweekend Den Haag 
15 december 
Shelterbox zwemmarathon en 
farewell Oldies zuidelijk 
halfrond Oldenzaal 
21 dec/4 jan Vertrek 
inboundstudenten z-halfrond 

Prerika uit India heeft al een 
appeltaart gebakken samen met Lot. 
Rechts: Lianne is op Osaka, Japan 
geland en wordt opgehaald door haar 
gastmoeder en Yuka.

SHORT TERM EXCHANGE PROGRAM (STEP) 
‘Family-to-Family’ 4 tot 8 weken 

In 2019 zijn er 29 ‘matchen’ gevonden en vertrekken de 
jongeren naar 8 verschillende landen. Canada, USA, 
Italie, Frankrijk, Japan, Argentinië, Brazilië en India. 
De eerste kiekjes (zie hieronder) zijn al binnen. Dit jaar 
twee uitwisselingen binnen Europa, maar wellicht de 
komende jaren meer! Ook West-Australië wil de komende 
jaren met Nederland korte uitwisselingen organiseren. 

INTERNATIONALE ZOMERKAMPEN BUITEN 
NEDERLAND, 1-3 weken, voor jongeren tot 21 jaar 

Ieder jaar worden er wereldwijd 100 zomerkampen 
georganiseerd. Per kamp is er plaats voor 20 jongeren uit 
20 verschillende landen. Nederland ontvangt 98 jongeren 
en zendt 22 naar het buitenland. INFO OP:  ROTARY.NL/YEP

Coördinatie en vormgeving Nieuwsbrief:  MDJC PR Commissaris Christine Barnhard


