
 
Rotarkids Nieuwsbrief #3 – oktober 2021  
 
Beste Rotarians,  
Wij hopen dat iedereen een fijne zomer heeft gehad, in Nederland of in het buitenland en 
Covid geen roet in het eten heeft gegooid. Het bestuur heeft ook van een vakantie genoten, 
maar niet stil gezeten. Er lopen nog een aantal projectaanvragen, het jaar-, en financieel 
verslag is in de maak en we bereiden de jaaragenda voor de Platformvergaderingen voor. 
Daarom nu de derde e-nieuwsbrief van Rotarkids. We willen alle Rotarians in Amsterdam & 
Amstelveen en de leden van Rotaract Amsterdam weer een update geven van het reilen en 
zeilen van Rotarkids.  

 
Het bestuur wenst je veel leesplezier!  Groet van Trudy, Wouter, Lou en Angelique 
 
Uit het bestuur  
    

 
In dit nieuwe Rotary jaar gaan we weer steun bieden aan waardevolle initiatieven om 
kinderen in kwetsbare situaties te ondersteunen. We zetten in op het advies van de 
focuscommissie platform Rotarkids om vooral ook te kijken naar nieuwe projecten die net 
opstarten om hen door de “kraamkamer” periode heen te helpen. Ook de ontwikkeling 
van de website heeft onze aandacht. We brainstormen over door- ontwikkeling naar een 
actieplatform voor projecten gericht op Amsterdamse jeugd ten behoeve van de Rotary-
clubs. Volgens het rooster van aftreden wordt de platformleden gevraagd een nieuwe 
secretaris aan te dragen. Met ingang van juli 2023 is de voorzittersfunctie vacant. Ook is 
er wisseling van de wacht voor leden van het platform. De Rotaryclubs met leden in het 
Rotarkidsplatform betalen de lidmaatschapsbijdrage. Heb je interesse in een functie in 
het platform? Meld je aan bij het platformlid in je club!  
 

  
 
 



Projecten gesteund  
 
Bestuurslid Wouter vertelt:  
”Eindelijk was het dan zover, de finale van Masterchef Kids  
kon doorgaan op 7 juli jl. Door Covid maatregelen was dit al twee keer afgezegd. In 
kookstudio Peter Pan, hebben 24 kinderen van 11/12 jaar in groepjes van 4 gekookt en 
gebakken. Ik mocht als juryvoorzitter het startschot geven. De teams hadden 50 minuten  
om een gerecht te maken en te presenteren op een bordje voor de jury. We hebben de 
teams niet alleen beoordeeld op smaak, opmaak en een gezond gerecht, maar ook op de 
samenwerking, hygiëne en opruimen. Dat viel niet mee, want de onderlinge verschillen 
waren klein. De jury heeft het team Vooruit Slotermeer-West uitgeroepen als winnaar. Het 
team had een heerlijk gerecht gekookt van samosa’s met yoghurt dip”.  
 

 
 

Op Rotarkids website staat een uitgebreider verslag en veel leuke sfeer foto’s.  
Neem gerust een kijkje! Klik hier 

 
Vrije Vogels trektocht 
Een interactieve speurtocht in de buitenlucht met groepjes van 15 kinderen. Gedurende tien 
dagen waren de Vogels in Nieuw West, West, Oost, Noord en Zuid om zo laagdrempelig 
mogelijk theater te kunnen maken. Het thema was “Het land van Ons”. Een fictief land, met 
bijzondere inwoners, de artiesten. Ze zijn gestart bij de Baron en bezochten het 
schildersatelier van Kleine Muis, een beroemde danseres met haar zoon, Hannes de dichter 
en het beroemde zangduo Sjonnie en Sjaan. Al speurend werd het publiek uitgenodigd mee 
te dansen, te dichten en te zingen. De beoordeling door de deelnemertjes was een 9!      

 
 
De Rotaract Kindervakantie 
Het weekend van 1 t/3 oktober organiseerde Rotaract voor de zesde keer het kinder-
vakantie weekend. Dertien gezinnen met kinderen werden getrakteerd op een weekend in 
vakantiepark Topparken Westerkogge. De kinderen deden spelletjes, koekhappen, 
schminken, naar het zwembad. Er was een BBQ en Rotaryclub Blauw organiseerde op 
zaterdag een speciaal buffet. Ook dit jaar waren er weer veel blije gezichten!  

https://rotarkids.nl/project/vooruit-masterchef-kids/


 
 
Chocolade Actie  
Het project Rotaract Kindervakantie kon mede dankzij de opbrengst van de chocolade 
letteractie 2020 gegund worden. In november start een nieuwe verkoopactie van 
chocoladeletters om de kindervakantie ook het komend jaar weer mogelijk te maken.  

 

Noordje  

In vervolg op een gesprek met Rotarkids heeft Rotary Zuidas Noordje uitgenodigd deel te 
nemen aan een goede doelenpitch. Dit leidde tot een donatie van 1500 euro aan Noordjes 
Online Boekenclub voor kinderen uit groep 4 t/m 8. Met de boekenclub moedigt Noordje  
het plezier van lezen aan. De kinderen krijgen het boek dat ze lezen thuisgestuurd en de 
schrijvers van de boeken komen ook een keer langs.   
 

 
 

Ook was er interesse voor vrijwilligerswerk en inmiddels is een Rotarian actief betrokken 
als begeleider bij de kinderen van Noordje.  

Noordje is ook nog verrast door een schenking van een Rotarian die bij zijn afscheid als 
voorzitter een donatie had gevraagd voor Noordje. Noordje kreeg maar liefst 5000 euro en 
besteedt dit aan kinderen en jongeren in kwetsbare gezinnen in Amsterdam Noord.  

 
Overige aanvragen 
Het afgelopen jaar zijn er relatief veel aanvragen gedaan die niet aan Rotarkids criteria 
voldeden. Een aantal Leergeld aanvragen voor bijles, laptops en vrijwilligers en ruimte 
hebben we door kunnen zetten naar de individuele Rotary Clubs. Soms was het meer een 
commercieel project, of niet voor onze doelgroep, bijvoorbeeld te groot, of ook in het 
buitenland actief, zodat Rotarkids geen verschil kon maken.  



Welkom nieuwe Platformleden 
Er zijn 3 nieuwe leden in het Platform. Zij nemen de plaats in voor hun Rotaryclub van leden 
die het Platform verlaten hebben. Wij heten Mariëlle A-Tjak, (Zuidas),  
Noor de Bruin (Sloterdijk) en Ahmed Ait Moha (Amsterdam) van harte welkom. 

 

 
 
Vanaf 2006 lid van Rotary, neemt Mariëlle vanaf september het stokje als Platform 
lid over van Marinus Pannevis, om een bijdrage te kunnen leveren aan het verder en beter 
ontwikkelen van kinderen in deze stad. Zij wil dit ook graag in haar eigen club realiseren.  

 
Noor is sinds 2010 lid van RC Sloterdijk, de club die aan de wieg stond van Rotarkids. 
Graag wil ze haar steentje bijdragen in het Platform: “want kinderen zijn  
de toekomst van de samenleving. Vooral in kwetsbare wijken is het belangrijk hen alle 
mogelijke steun voor hun ontwikkeling te geven.” 

 
Maar natuurlijk willen we nog graag uitbreiden met leden van clubs die nog niet deelnemen 
aan het Platform Rotarkids. Daar zetten we nog steeds actief op in! Dus wil jouw club meer 
weten over Rotarkids, nodig ons uit en we komen graag vertellen over Rotarkids  
of kijk op onze nieuwe website! Klik hier 

 
Actie gevraagd!  
 
Vergaderruimte gezocht! 
Wie heeft er een Vergaderruimte beschikbaar? Het Rotarkids bestuur zoekt voor haar 
bestuursvergaderingen en voor de Platformvergaderingen een vergaderruimte pro deo. Het 
gaat om ongeveer 8 vergaderingen per jaar op dinsdagavonden voor ongeveer 10 personen. 
Heb je een ruimte of een contact? Maak ons blij met een mailtje naar Angelique Struik 
(as@hm.nl)  

 

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 
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