
Rotarkids Nieuwsbrief #4 – november 2021  

Beste Rotarians,  

En dan staat ineens Sinterklaas al bijna voor de deur. Het Rotarkidsbestuur ondersteunt het 
initiatief van Rotaract Amsterdam van harte. Met de verkoop van chocoladeletters halen zij 
geld op zodat kinderen weer kunnen genieten van een vakantiegevoel. We hopen dan ook 
dat u onze oproep voor de Choco actie van Rotaract gezien heeft en u sinterklaasletters bij 
hen besteld heeft!  

Dit is de vierde 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  
Lou ten Cate is sinds vorig jaar onze penningmeester. Lou is lid van Rotaryclub Amsterdam 
Sloterdijk en vermogensbeheerder. Graag presenteert hij zijn eerste financieel jaarverslag 
Rotarkids. Klik hier voor het Jaarverslag Rotarkids 2020-2021. 

Ons zeer gewaardeerde bestuurslid Wouter Steusel, gaat zich inzetten voor Stichting Vooruit 
met Masterchefkids. Hij zet zijn bestuurszetel op en zal voor deze activiteiten in de 
bestuurscommissie zitting nemen. Die bestaat dan uit Hetty Deinum en Wouter Steusel 

De vrijgekomen plek wordt ingevuld door Noor de Bruin (Sloterdijk) als vice voorzitter.  

Wouter vertelt 

 
“Op 23 november tussen 16.00 en 18.00 uur ga ik één van de kookclubs bezoeken in 
Slotermeer. Deze club is één van de vele kookclubs in Amsterdam die zich, onder 
leiding van een VoorUiter gaan voorbereiden op de kookwedstrijd in 2022. Inmiddels is er 
ook een VoorUit kookclub gestart in Zaandam. Met VoorUit ga ik ook kijken naar de 
vorderingen in Zaandam. Als die vorderingen positief zijn, waar ik niet aan twijfel, gaan we 
met deze gegevens naar de Rotaryclubs in Zaandam voor een bijdrage aan Rotarkids. Na 
mijn bezoek vertel ik graag meer in volgende nieuwsbrief.” 

Projecten gesteund  
Rotaract in actie voor Project Happiness  

Binnenkort is de Sint weer in ons land! Maar helaas kan niet ieder kind rekenen op een goed 
gevulde zak met cadeaus. Daarom komen de hulp-pieten van Rotaract Amsterdam in actie 
met Project Happiness! 

https://rotarkids.nl/2021/11/17/rotarkids-jaarverslag-2020-2021/


  

Op 13 november stonden ze bij enkele winkels in Amsterdam en vragen ze bezoekers om 
niet alleen voor henzelf, maar ook voor een minder bedeeld kind iets leuks mee te nemen. 
Met behulp van Rotary Amsterdam Blauw en Westertoren worden alle gedoneerde cadeaus 
vervoerd naar stichting SINA, die ze vervolgens verdeeld onder diverse gezinnen.  

Sinterklaas AZC diner. 

 

Voor de kinderen die in het AZC verblijven wordt op 29 november a.s. een Sinterklaasfeest 
georganiseerd. Dit jaar niet in de Havenstraat, maar waarschijnlijk in AZC in Amsterdam 
West. De kinderen met ouders worden met bussen opgehaald. Er komt een echte 
Sinterklaas met Pieten en er worden veel liedjes gezongen. De kinderen mogen dan zelf een 
cadeautje uitzoeken, die op lange tafels zijn uitgestald. Leerlingen van scholen in Amsterdam 
Zuid hebben de cadeautjes ingezameld. Aan het eind van het feest krijgen de gasten een 
etentje dat door Rotarkids aangeboden wordt.  

Stichting Leergeld 

Coen Dresen, voorzitter Stichting Leergeld Amsterdam bezocht het Platform Rotarkids op 26 
oktober. Dresden is trots te kunnen melden dat Stichting Leergeld 50% meer kinderen 
gesteund heeft in 2021 dan in 2020. “Zo’n 2700 kinderen hebben we kunnen steunen om 
zoveel mogelijk uit hun schoolopleiding te kunnen halen. Met dank ook aan de steun van 
Rotarkids en Rotarians uit Amsterdamse clubs”.  

Stichting Ieder Kind een eigen Boek 

In het schooljaar 2020-2021 is de Stichting Ieder Kind een eigen Boek bij 25 scholen in 
Amsterdam zijn geweest. Zij hebben 2.500 kinderen blij gemaakt met hun eigen boek. 
 
Bij de uitreikingen waren verschillende organisaties aanwezig, afhankelijk van het thema van 
het boekje. Bijvoorbeeld bij het boek over de veiligheid was de politie aanwezig en bij het 
thema gezondheid is een ambulance uitgenodigd. Verder zijn er tijdens een sportdag in het 



stadsdeel Zuidoost boeken over sporten uitgedeeld. Voor meer informatie Klik hier! 
 
Actie gevraagd! 
Marielle A-Tjak heeft Rotarkids benaderd om een lans te breken voor de VoorleesExpress. 
Zij is vorig jaar gestart als vrijwilliger. Marielle: “De naam VoorleesExpress suggereert dat je 
alleen voorleest. Niets is minder waar. Alles wat je leuk vindt, verzint en aansluit bij je 
voorleeskind met als doel haar/zijn taalkennis en taalgevoel te bevorderen, is prima. Daarbij 
probeer je de ouders actief te betrekken”.  

Wat brengt het jou?  
Marielle: “Ik heb genoten van al deze momenten. Het is leerzaam en waardevol voor jezelf. 
Het vertrouwen krijgen van je voorleeskind en de ouders, een kijkje mogen nemen in hun 
leven en veel waardering ontvangen voor zo’n kleine moeite. Het is een voorrecht een 
bijdrage te geven aan de ontwikkeling en het zelfvertrouwen van jouw voorleeskind.  Wie 
doet er mee? “   

 

Word jij vrijwilliger? meld je aan op de website van VoorleesExpress  

Voor meer informatie: Mail of bel Marielle A-Tjak gerust!  

marielle.a-tjak@xs4all.nl | 0651616016 

  

Like us:  
facebook.com/stichting rotarkids 

  www.rotarkids.nl l  

  
Deze nieuwsbrief is gemaakt door Jeannette Driessen en verstuurd 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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