Rotarkids Nieuwsbrief #2 - juni 2021
Beste Rotarians,
Dit is de tweede e-nieuwsbrief van Rotarkids. Met de e-nieuwsbrief willen we alle
Rotarians in Amsterdam & Amstelveen en de leden van Rotaract Amsterdam op de
hoogte brengen van de resultaten van Rotarkids. Het is een bijzonder jaar geweest.
Aan de ene kant konden we geen fundraising doen zoals we gewend zijn en aan de
andere kant was hulp voor de kinderen in Amsterdam en omgeving juist heel hard
nodig. Gelukkig hebben we toch ons steentje kunnen bijdragen. Het kan zijn dat je
de eerste e-nieuwsbrief gemist hebt door een omissie in de verzending. Natuurlijk
kun je die nog nalezen op onze geheel vernieuwde website! Alle laatste informatie
over de projecten staan handig op een rij en in één oogopslag zie je de laatste
nieuwtjes bij elkaar.
Dus neem gerust een kijkje op onze nieuwe website! Klik hier
Het bestuur wenst je veel leesplezier! Groet van Trudy, Wouter, Lou en
Angelique

Uit het bestuur
Zoals aangekondigd heeft een focuscommissie in opdracht van het bestuur
onderzoek gedaan 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. Rotarkids ondersteunt initiatieven in de wijken
waarmee kinderen en ouders makkelijk bereikt worden. De projecten kenmerken
zich door veel vrijwilligers, spelend leren en sociaal emotionele ontwikkeling. De
focuscommissie heeft het bestuur geadviseerd om vooral ook steun te bieden

aan nieuwe projecten die net op starten en hen door de “kraamkamer” periode
heen te helpen. Het bestuur en het Platform Rotarkids hebben deze aanbeveling
van harte overgenomen.

Projecten gesteund
Jeugd- en gezinsorganisatie Levvel (een samengaan van de organisaties Bascule
en Spirit) lanceert met steun van Rotarkids de podcast Taboegbeeld, een
podcastproject waarin jongeren onderwerpen aandragen die voor hen belangrijk zijn,
en zo een ander licht werpen op taboes van de 18-jarige Valesca.
Over de taboes van Valesca: Klik hier
Designathon Challenge is een één-daagse OBAworkshop voor leerlingen van tien
klassen uit het basisonderwijs. De kinderen moeten – in de vorm van een wedstrijd –
ideeën vormgeven om Amsterdammers meer met elkaar te verbinden.
Kijk hier voor de beste ideeën en de winnaars van Designathon

Rotary heeft Stichting Leergeld 40 nieuwe laptops kunnen doneren en een aantal
gebruikte laptops. En de actie Fietsen voor Fietsen, een initiatief van Rotaryclub
Amsterdam West, heeft nog eens 16 fietsen opgeleverd voor Stichting Leergeld.

VoorUit Masterchef Junior gaat nu echt door! Op 7 juli gaan 24 kinderen van de
kookclubs van participatieproject VoorUit hun familierecepten koken op de prachtige
locatie van kookstudio Peter Pan in Amsterdam-West. Het project kon afgelopen
jaar niet doorgaan wegens Covid, maar nu is het toch nog mogelijk voor de
zomervakantie. Je kunt de activiteiten van VoorUit Masterchef Junior volgen op FB.

Actie gevraagd!
26 juni 2021: Amsterdamse Rotary Fundraising
Rotary Club Amsterdam West (RCAW) organiseert op zaterdag 26 juni een
fundraising voor de Stichting Leergeld. Leergeld wil kinderen in Amsterdam gelijke
kansen geven en helpt bij de bekostiging van een laptop, een fiets of bijlessen. Help
mee om deze kinderen van een laptop te voorzien! We lopen 5 kilometer of fietsen
1,5 uur voor laptops! Vrienden en familieleden zijn ook van harte welkom.
Voor meer info en het bestellen van tickets klik hier.

Ter Inspiratie
Rotary Club Sloterdijk heeft onderling een bedrag van €4776,40 opgehaald. Op
initiatief van de bestuursleden Wouter en Lou hebben de RC Sloterdijk leden hun
niet gebruikte etentjes en drankjes omgezet in een donatie voor Rotarkids. Wat een
mooi resultaat!

Nog meer weten over Rotarkids?
Kijk op onze nieuwe website! Klik hier

Like us:
facebook.com/stichting rotarkids

www.rotarkids.nl l

Deze nieuwsbrief is verzorgd door mailings@rotary-d1580.nl,
namens het bestuur van Stichting Rotarkids rotarkids@gmail.com
Ideeën of bijdragen aan de maandbrief zijn welkom!
Deze informatie is gestuurd aan alle Rotarians in Amsterdam, regio’s I en II in District 1580, zoals vermeld in LeAd2

