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Marlon (VZ)
Wim (financiën)
Joke (lokaal)
Marianne (lokaal)
Lidy (lokaal)
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Jeugd
De eerste editie van onze nieuwsbrief
na de fusie is een feit. Deze
nieuwsbrief is geboren in West. Het
idee is om vanuit CS de club
regelmatig in een aantrekkelijke
compacte vorm een update te
geven over de activiteiten die we als
club in de afgelopen periode
hebben uitgevoerd.
In deze editie een overzicht van de
activiteiten van het afgelopen Rotary
jaar (20-21), aangevuld met de
lopende projecten in ons nieuwe jaar.
Veel leesplezier !
Marlon.

Overzicht van activiteiten

Jeugd
Planning voor dit jaar

BOEKENWINKEL
Alle doelen ondersteund
in afgelopen periode
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Lopend project
Fireburn- Belize
De Rotaryclub Corozal (Belize, Midden Amerika) heeft een
klein, zeer geïsoleerd dorp Fireburn – alleen bereikbaar met
een bootje – ‘geadopteerd’. Het begon met extra
voedselvoorziening, vervolgens verschoof de aandacht naar
het faciliteren van onderwijs.
Het bestaande schoolgebouwtje is namelijk geheel
vervallen. Rotary Corozal wil als project het gebouw
opknappen en voorzien van elektriciteit, water en sanitair en
dit vervolgens blijven onderhouden. Om dit uit te kunnen
voeren, waren zij op zoek naar medefinanciers en hebben zij
het project aangeboden op de ‘Showcase’ van Rotary
International. Vanuit Rijswijk hebben wij, via eigen middelen
(€ 2.500,-) en via de Grant (€1.250,-) meegefinancierd.
Hiermee is tevens een warm contact ontstaan o.a. via Zoom
met de Rotary club in Belize
.
Wij blijven met Corozal in contact en volgen zo het project.

“There is never a shortage of need in Fireburn.
We love the commitment of the community to
the education of their children regardless of their
lack of so much”
(Shelley Falk, voorzitter Rotary Club Corozal).
Welke actie gedaan
Xxxxx
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planning 2021-2022
Westhof
In de traditie van vorige edities met zal er met Pasen en Pinksteren iets feestelijks
gedaan worden. Er zijn 120 Kerstattenties gebracht: een feestelijk verpakt flesje
Prosecco met de beste wensen van Rotaryclub Rijswijk waardoor alle patiënten
knallend de Kerst of het nieuwe jaar kunnen vieren.
Villa Expert Care
Er is inmiddels een hernieuwd contact. Door intern gedoe zijn de gordijnen voor
alsnog van de baan maar er wordt nu gevraagd of wij mee zouden willen werken
met de sponsoring van een “rolstoeltrampoline” ??!!
Dat is een project van € 7.000,- waarvoor reeds € 1750,- is opgehaald.
Klinkt leuk maar we gaan er eerst nog even nader onderzoek naar doen.
Beukenheimers
Eten in april 2022, kan het dit jaar wel doorgaan?

”Vlak voor kerst is de
Rotary kerstgroet rondgebracht”

Nog in portefeuille:
Malaika Kids
Een groot leer-opvoedings-project in Dar es Salaam, Tanzania.
Het oorspronkelijke project was inmiddels afgerond. Door Corona is een
vervolgtraject op de achtergrond geraakt. De bedoeling was niet alleen een goed
project te ondersteunen, maar ook door samenwerking met meerdere Rotaryclubs,
te komen tot een meer draagkrachtige Rotary.
Jaap houdt daarover contact met Rotaryclub Voorburg.
Stichting Vaarkracht
Deze stichting organiseert voor kankerpatiënten en hun naasten kosteloos
onvergetelijke vaartochten. Hierbij doen ze beroep op scheepseigenaren
om af en toe hun schip voor zo’n tocht beschikbaar te stellen. Daarnaast
beschikken ze vanaf mei 2022 over een eigen “vaarhuis”. Een mogelijke
actie was restaurantverkoop van een karaf water voor €1,-.
Door de lockdown is dit nooit van de grond gekomen.
We gaan een andere ondersteuning voor dit jaar bekijken.
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Uitgevoerd 2020-2021
Leskist Kansrijk
“Doorbreek de cirkel van armoede”
In de leskist zit lesmateriaal en zo’n dertig boeken over het onderwerp armoede.
Het doel van het project is om armoede op een toegankelijke en
laagdrempelige manier bespreekbaar te maken bij kinderen.
Opbrengst boekenmarkt juli: € 2.240,Don Bosco
Een bijdrage van € 1.000,- aan een Sinterklaasfeest voor kinderen met beperking
én AZC-kinderen is overgemaakt (deel boekenmarkt november).
Daarnaast ligt er nog een verzoek aan ons of we kunnen helpen om kinderen
van het AZC weer wekelijks een middag naar Don Bosco te laten komen.
De overige opbrengst boekenwinkel nov en dec (€ 2.950,-) is hiervoor gereserveerd.
Rijswijk Talent Award
Onze club heeft dit mooie Rijswijkse project ook dit jaar gesteund met € 500,I.v.m. lockdown waren de vrijkaartjes ingetrokken, wel werd de voorstelling
gestreamd én het was ook mogelijk om digitaal te stemmen!
RJT koor heeft gewonnen!

“Rotary Rijswijk ondersteunt de jongeren bij het
leren en ontwikkelen van maatschappelijke
betrokkenheid en ontdekken van
hun talenten”

Dominique is gestart met de leeskist in de brugklassen op het Rijswijks Lyceum
en van Vredenburchcollege. Rochelle heeft voor leuke PR gezorgd.
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Uitgevoerd 2021-2022
Gezelligheid voor bewoners van Westhof en Beukenheim
Om gedurende de corona lockdown periode de bewoners
van Westhof en Beukenheim wat extra gezelligheid te
geven zijn er afgelopen jaar drie acties geweest.
Kerstversiering in Westhof
Hiermee kwamen Marianne, Joke en Lidy in actie. Zij
hebben bij de Action alle schappen leeg getrokken en zijn
met een kar vol materialen naar Westhof getogen.
Paasattentie voor Beukenheim
Gezellig verpakte paasattenties zijn uitgedeeld aan alle
bewoners
Plantjes voor Beukenheim
Omdat het jaarlijkse uitje met de bewoners er dit jaar niet in
zat toch even extra aandacht voor iedereen.

“Kleine attentie, groot geluk”
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Terugblik
2020-2021
Continue doorlopend
project
Wakibi
Geeft een microkrediet voor startende en bestaande
ondernemers en richt zich op individuen en kleine organisaties
in minder kansrijke situaties. Microkredieten maken het voor
deze ondernemers in ontwikkelingslanden mogelijk om een
kleine lening af te sluiten waarmee zij hun bedrijf kunnen opzetten.
Doordat de leningen steeds door clubleden uitgezocht worden en op gevoelde
sympathie en ingeschatte betrouwbaarheid geselecteerd worden is tot nu bijna
elke euro teruggekomen. Marianne en Ger zijn ‘opgeleid’ door Hans Brand en
hebben inmiddels eigen ervaring opgedaan Zij gaan dit succesvolle project
continueren.
-

Oorspronkelijk ingelegd € 15.629,Nu uitstaande leningen: 80 leningen, voor € 12.860,In totaal uitstaand 194 reeds verstrekt, voor € 67.668,Nog ‘in kas’ € 1409,- om weer uit te lenen.

“Mijn droom is uitgekomen! Ik heb 120 planten
op mijn stuk land kunnen planten en met de
inkomsten van mijn bedrijf kan ik de studie van
mijn kinderen betalen.”
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Overzicht jeugd 2020-2021
De kleine commissie Youth richt zich speciaal op activiteiten voor kinderen.
In het afgelopen jaar is er helaas veel afgelast, gelukkig konden een aantal
initiatieven toch nog wel doorgaan:
- Weekendschool: er is een hernieuwde kennismaking, Wil onderhoudt het
contact
- De presentatie door Muziekids bij de club in Vlietzigt
-‘Sint voor iedereen’, cadeaus voor kinderen via Ewout
Totaal ongeveer 1000 pakjes ingepakt.
- Don Bosco, de reparatie aan de plantenkas is mede door de commissie jeugd
geregeld.
Marlies Cuppen heeft op 13 oktober een mooie presentatie gegeven. Met als
resultaat dat een aantal leden direct vriend van Don Bosco geworden zijn.
- RYLA en de beroepenronde werden afgelast;
- Het Vlielandkamp was geregeld maar op het laatste moment kon het
betreffende kind niet mee wegens een verhuizing.

Financieel:
Youth heeft een budget van € 1.500,- vanuit CS
- Don Bosco: € 900,- reparatie kas
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Uitgevoerd
2021-2022
Planning jeugd
2021-2022
Weekendschool
- Mede op basis van eigen onderzoek en deelname.
Wil en Tineke zijn bij een bijeenkomst van de weekendschool geweest, zij zijn
erg onder de indruk van de organisatie. Wil heeft ook meegedaan aan een
lessenserie over politiek.
-

De weekendschool is bezig met een nieuwe ontwikkeling voor 150
basisscholen in het land, zij willen dat de zondag gaat vervallen en zij gaan
zich richten op 4 uur koppeling naar de praktijk per week voor alle leerlingen
van de basisscholen.

-

Het voornemen is weer een bijdrage te leveren aan een benoembaar
deelproject: het fruit voor de bijeenkomsten van de weekendschool, dit start
pas weer in januari.

Beroepenronde Rijswijks Lyceum
- De datum stond op 1 februari 2022. Gezien de huidige situatie met Corona
zal het op een andere manier worden georganiseerd. De datum wordt
verschoven naar maart.

Inmiddels afgerond:
RYLA € 250,- voor deelname kleindochter
van Maarten Sollman (okt 21)
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DOELEN VAN DE BOEKENWINKEL 21-22:

07

08

09

Juli:
Leskist
Opbrengst: € 2.250,-

Augustus:
Bas vd Goor
Opbrengst: € 1.775,-

September:
Bas vd Goor
Opbrengst:€1.175

10

11

12

Oktober:
Villa Penedo
Opbrengst: € 2.150

November:
Don Bosco
Opbrengst: € 2.000,-

December:
Don Bosco
Opbrengst: € 1.950,-

Netto opbrengst eerst 6 maanden van dit jaar
voor alle projecten is alweer:

€11.300,-

Overzicht opbrengsten boekenwinkel 2020-2021
Opbrengst voor
2021-6
2021-5
2021-3 en 4
Lockdown
2020-12 deel
2020-11
2020-10
2020-9
2020-8
2020-7

Bruto

75%

25%

Fietsclub Onderwatershof
Tess Unlimited
Voedselbank

€ 2.487,70
€ 2.691,50
€ 2.812,50

€ 1.865,78
€ 2.018,63
€ 2.109,38

€ 621,93
€ 672,88
€ 703,13

Stichting Natuurtuin
Sint voor Iedereen
School in Haïti
Strandwal Festival
Muziekids
Mercy Ships

€ 1.022,50
€ 1.805,50
€ 2.261,00
€ 2.074,90
€ 2.425,10
€ 2.002,55

€ 766,88
€ 1.354,13
€ 1.695,75
€ 1.556,18
€ 1.818,33
€ 1.501,91

€ 255,03
€ 450,48
€ 565,25
€ 518,73
€ 606,28
€ 500,64

€ 19.583,25

€ 14.686,97

€ 4.894,35

