
 
 
Rotarkids Nieuwsbrief #1 – december 2020  
 
Beste Rotarians, 
Dit is de eerste e-nieuwsbrief van Rotarkids. Graag willen we alle Rotarians in 
Amsterdam & Amstelveen en de leden van Rotaract Amsterdam zo’n drie keer per jaar 
op de hoogte brengen van de resultaten van Rotarkids. Want mede dankzij jullie 
bijdragen kunnen we betekenisvolle dingen doen voor kinderen in Amsterdam, die een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dan is het natuurlijk leuk om te zien hoe dat geld is 
besteed! We geven je een snelle indruk, dus met een paar minuten lezen ben je op de 
hoogte van onze Rotarkids hoogtepunten.  
Extra hulp was dit jaar meer dan nodig. In Amsterdam groeit 20% van de kinderen op in 
armoede. Dat zijn 30.000 kinderen. En Corona zorgt voor nog meer uitdagingen. 
 
We wensen je veel leesplezier!  
Het bestuur: Trudy, Wouter, Lou en Angelique 
 
Uit het bestuur 

Rotarkids heeft de laatste jaren steeds meer het accent gelegd op het ondersteunen 
van projecten en organisaties die “het verschil” maken. Initiatieven in de wijken, 
waarbij door de laagdrempeligheid kinderen en ouders in hun eigen omgeving bereikt 
worden. Deze projecten kenmerken zich ook door de inzet van veel vrijwilligers. Alle 
projecten zijn erop gericht de kinderen te versterken in hun sociale emotionele 
ontwikkeling. We streven naar spelend leren en culturele overdracht in brede zin.  
Het bestuur heeft dit najaar een focuscommissie samengesteld. Deze commissie gaat 
onderzoek doen naar de plaatsbepaling van Rotarkids in het veld van ondersteuning 
van kwetsbare kinderen in Amsterdam e.o. Dit om nog sterker “het verschil” te kunnen 
maken. 
 



 
Projecten gesteund   
 

 
Dit jaar zijn er 10 projecten door Rotarkids ondersteund met een financiële bijdrage  
van totaal € 20.032. Naar schatting zijn er 5.000 kinderen bereikt.  
Rotarkids faciliteert de projecten ook met kennis, expertise en ondersteuning door het 
inschakelen van ons netwerk van alle aangesloten Rotaryclubs. Een mooi voorbeeld 
hiervan: Rotarkids heeft haar expertise en netwerk ingezet voor de oprichting van 
stichting Leergeld Amsterdam. 

  



 
Fact & Figures in het kort  

Spirit     betreft een aantal kinderen in woongroepen 

Havenstraat Sinterklaas  100 kinderen 

Faber Stichting   400 (17 klassen) 

OBA     300 (10 klassen) 

Laptops Leergeld   40 laptops van Rotary 

Geef een Boek   2500 kinderen is het doel  

Weekend academie   400 kinderen groep 7 & 8 

Philomela 14 concerten/workshops: 50 kinderen per workshop  

Rotaract Kindervakantie  15 gezinnen met kinderen 

Vrije Vogels Trektocht  787 kinderen in 12 voorstellingen 

 
 
Leren 
Een mooi voorbeeld hiervan is onze bijdrage aan Stichting Leergeld Amsterdam om 
laptops voor kinderen te verzorgen. Hierdoor kunnen 40 kinderen meedoen aan de online 
lessen. Rotarkids heeft samen met een aantal Rotaryclubs en ons District 1580 
€17.155,- bijgedragen.  
 



 

 
 
De actie Fietsen voor Fietsen, een initiatief van Rotaryclub Amsterdam West, heeft nog 
eens 16 fietsen opgeleverd voor Leergeld.  Rotarkids heeft deze actie van harte 
ondersteund met communicatie in de clubs.  
 
Op het gebied van stimuleren van lezen heeft Rotarkids de Stichting Ieder Kind een 
Boek en de Weekend Academie gesteund. 
 
Je Talent ontdekken   
Stichting Philomela heeft deze zomer veel kinderen laten genieten van klassieke muziek 
met 14 concerten op 14 locaties door de stad. Het Vrije Vogel Festival werd een Vrije 
Vogeltrektocht. Zij zijn de wijken in getrokken met laagdrempelig peuter en kleuter 
theater om kinderen en hun ouders te ontmoeten, die anders niet bereikt worden.  
 



 

 

Erbij horen 
We hebben verschillende activiteiten gesteund die kinderen het gevoel geven erbij te 
horen: De Stichting Havenstraat heeft een bijdrage ontvangen voor de viering van het 
Sinterklaasfeest. 110 kinderen in het AZC met hun ouders hebben volop genoten.  

 



 
Rotarkids support de Rotaract kindervakantie, waardoor 13 gezinnen (30 kinderen) een 
hele fijne herfstvakantie hebben beleefd met sport en spel. De samenwerking met de 
studenten van de Stichting Vooruit was succesvol. Zo beleefden 787 kinderen een 
theatraal avontuur in de zomervakantie.  

Stichting Peter Faber heeft het project “Misdaadpreventie in de Dop” uitgevoerd op 
scholen in samenwerking met de politie om kinderen/jongeren te laten ervaren wat het 
betekent om (verkeerde) keuzes te maken. Ook werd aandacht besteed aan ongewenst 
gedrag zoals pesten, radicaal gedrag, de realistische gevolgen en het effect dat het 
heeft op anderen. Het project is uitgevoerd op 12 scholen voor 408 kinderen in groep 7 
en 8. 

Actie gevraagd!  

Stichting Leergeld zet laptopactie door in 2021 
De Stichting Leergeld gaat door met de laptopactie voor leerlingen. Dat is ook in 2021 
nodig! Een financiële bijdrage van de Rotaryclubs is meer dan welkom. In de Brief 
spreekt Coen Dresen zijn dank uit voor de steun aan de projecten de afgelopen tijd. Hij 
legt verantwoording af over de inkomsten en uitgaven en de ambities voor de plannen in 
2021.   

 

Ja, ik wil een bijdrage doen voor laptops; stuur een mail aan 
rotarkids@gmail.com 

  

 

Actie gevraagd!  

Lesgeven Weekendacademie gesteund met spel-en leesmateriaal  
De Weekendacademie vraagt gastsprekers!  

https://rotarkids.nl/2020/12/17/leergeld-amsterdam-dankt-al-haar-donateurs-in-tijden-van-corona/
mailto:rotarkids@gmail.com


 
De wereld openen voor kinderen door ze inzicht te geven in diverse beroepen. 
Wil jij een groep 10 tot 12-jarigen vertellen over jouw beroep? 
 
Ja, ik wil een les geven op de Weekendacademie; stuur een mail naar 
rotarkids@gmail.com 

 
Actueel 

 

Rotarkids heeft een donatie gedaan van € 2500,- voor de Amsterdam Designathon 
Challenge. Zeven klassen hebben de ééndaagse Designathon workshop gedaan om 
geweldige ideeën op te halen om de Amsterdammers met elkaar te verbinden.  

Kijkje nemen? Klik hier 

De finale staat nu gepland op woensdag 3 februari. In verband met de huidige situatie 
rondom COVID en alle bijbehorende maatregelen, hebben we de gang van zaken rondom 
de finale moeten aanpassen naar een online evenement.   

 
Nog meer weten over Rotarkids? Lees dan hier het jaarverslag. 

mailto:rotarkids@gmail.com
mailto:https://maakplaats021.nl/designathon


 

 

Klik hier om het Rotarkids jaarverslag lezen 

 

Like us:  
facebook.com/stichting rotarkids 

  www.rotarkids.nl l  

  
De opmaak van de maandbrief is verzorgd door Carla Buijsman, mailings@rotary-d1580.nl,  

namens het bestuur van Stichting Rotarkids rotarkids@gmail.com 
Ideeën of bijdragen aan de maandbrief zijn welkom!    

 
Want to change how you receive these emails? 

You can unsubscribe from this list. 

https://rotarkids.nl/wp-content/uploads/2020/11/jaarverslag-2019-2020.pdf
http://www.facebook.com/rotary
mailto:mailings@rotary-d1580.nl

