
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotarkids Nieuwsbrief #5 – juni 2022  

Beste Rotarians,  

Dit is de alweer de vijfde e-nieuwsbrief van Rotarkids. Hiermee willen we alle Rotarians in 
Amsterdam & Amstelveen en de leden van Rotaract Amsterdam een update geven van het reilen en 
zeilen van Rotarkids. We zouden het heel leuk vinden van u te horen, tips en suggesties zijn welkom! 
Een berichtje kunt u sturen naar rotarkids@gmail.com 

Het bestuur wenst u veel leesplezier!  Groet van Noor, Trudy, Lou en Angelique 

Uit het bestuur  

Noor de Bruin (Sloterdijk) is vorig jaar november toegetreden als vicevoorzitter. Zij is hard aan de slag 
gegaan om zich alles eigen te maken. Na de zomer volgt zij Angelique Struik (Westertoren) op als 
voorzitter. Angelique heeft zich 8 jaar voor Rotarkids ingezet. Zij blijft betrokken bij Rotarkids in de 
bestuurscommissie. De bestuurscommissie adviseert en ondersteunt het bestuur over nieuwe en 
lopende projecten.  

Angelique, 8 jaar Rotarkids  

Betrokken 
Angelique is betrokken geraakt bij Rotarkids via de jeugdcommissie van Rotaryclub Amsterdam 
Westertoren. Zo kwam ze in contact met het CCJA: een platform van een aantal Amsterdamse 
Rotaryclubs die projecten ondersteunen voor jeugd in kwetsbare omstandigheden. Later is CCJA een 
samenwerking aangegaan met de Stichting Rotarkids van Rotaryclub Sloterdijk, met een 
vergelijkbare doelstelling. Sinds 2014 functioneert CCJA onder de naam Stichting Rotarkids en was 
Angelique achtereenvolgend platform-lid, bestuurslid en voorzitter sinds 2018.  

Verbinding  
“Het fijnste vind ik om verbinding te leggen met verschillende werelden en die een beetje mooier te 
maken voor de kinderen” vertelt Angelique. “Bij de aanvragen die binnenkomen gaat Rotarkids in 
gesprek en zo nodig op werkbezoek. Dan kun je meedenken met wat Rotarkids met zijn uitgebreide 
netwerk van Amsterdamse Rotaryclubs kan betekenen. Zo kan Rotarkids het verschil maken. 
Sommige initiatieven zijn meer gebaat bij contacten en andere bij een financiële bijdrage. Rotarkids 
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draagt op deze manier bij aan een maatschappelijk weefsel van waaruit mensen elkaar kunnen 
vinden”.  

Angelique’s mijlpalen  
De afgelopen 4 jaar is er hard gewerkt om Rotarkids meer zichtbaar te maken. Door het wegvallen 
van het jaarlijkse Benefietconcert verloor Rotarkids een belangrijk podium. Er is een interactieve 
digitale presentatie gemaakt over Rotarkids voor alle clubs. “We zijn best een beetje trots op de 
Rotarkids e-nieuwsbrief” zegt Angelique. Hierdoor kunnen we de projecten onder de aandacht 
brengen van álle Amsterdamse en Amstelveense Rotaryleden. Wat Angelique betreft is ook de focus 
op de zogenoemde “kraamkamer” van betekenis. Dit scherpt de toegevoegde waarde van Rotarkids. 
Rotarkids is wegbereider geweest voor de start van Stichting Leergeld Amsterdam. Deze organisatie 
heeft in Coronatijd een rol van betekenis kunnen spelen door levering van laptops, fietsen en 
schoolpassen aan gezinnen die dit zelf lastig kunnen financieren. En niet te vergeten het project 
Masterchef kids, waarover later meer.  

Vereende krachten  
Angelique: “Het mooie van Rotary en Rotarkids is dat je 
kunt putten uit een groot potentieel om kinderen in 
kwetsbare omstandigheden een steuntje in de rug te 
geven”. “De platformleden denken mee, brengen 
contacten in en ook Rotaract Amsterdam doet mee. 
Vanuit het district is de bijdrage van Hetty Deinum en 
Jelle Houtsma belangrijk geweest om de Rotarkids e-
nieuwsbrief te ontwikkelen”.  

 
Toekomst  
Na 8 jaar bestuursfuncties is statutair de koek op. Maar helemaal afscheid nemen doet Angelique 
niet. Zij gaat zich inzetten in de bestuurscommissie. Angelique: “Graag blijf ik bijzondere projecten 
ondersteunen, zoals het verder uitwerken van het project Masterchef in alle wijken”. Het bestuur is 
blij dat zij niet echt afscheid hoeft te nemen van Angelique.  

 

Mooi nieuws!  

 Rotary Sloterdijk heeft besloten de komende 5 jaar Masterchef kids via Rotarkids te 
steunen met € 5000,- per jaar. Vorig jaar is Vooruit door Maex onderscheiden voor de 
wijze waarop de activiteiten opgezet zijn. Met deze intentie voor 5 jaar kan Vooruit 
nog meer slagkracht realiseren. Met deze toezegging kan Stichting Vooruit het project 

Masterchef naar andere wijken uitrollen.  

Rotary Westertoren heeft haar 18e verjaardag gevierd en €1000,- gedoneerd aan Rotarkids. Rotarkids 
gaat dit besteden aan de schooltaspassen van Stichting Leergeld Amsterdam.  

De Stichting Intercom heeft zich opgeheven en heeft besloten om het positief saldo te doneren aan 
Rotarkids. Komend jaar wordt bekeken hoe deze mooie donatie goed besteed kan worden. 

Projecten 

Masterchef kids 
Dit voorjaar hebben weer veel teams meegedaan aan Masterchef Junior van stichting Vooruit. Het 
was prachtig om de kinderen zo goed aan het werk te zien. Klik op Masterchef kids  

https://tr-0.tlink.re/t/qizpOkk5WU2WTsWNiFgPsQ/l/Oxp8mpG_lEaPdXJ0hjOLEQ/m/OXcAY80tD0GWJT9Frj3wtA


  

 

Eind 2021 zijn er drie verschillende Sinterklaasacties geweest, waar Rotarkids aan heeft bijgedragen:  

1. Project Happiness van RotarAct: er zijn veel 
cadeaus afgeleverd bij stichting Sina.  
Met dank aan Rotary Blauw en Westertoren. Klik 
Sinterklaascadeaus  

2. De kinderen van het AZC hebben genoten van een 
mooi diner en prachtige cadeaus.  
Klik AZC Sinterklaas 

3. Rotaract heeft ruim 900 chocoladeletters verkocht en 
daardoor kunnen nu weer kinderen meedoen aan 
het zomerkamp. Zie link: Chocoladeletter 

In 2022 verstrekt Rotarkids een donatie aan de Ieder kind een boek en het project Misdaad preventie 
in de Dop. Ook zijn er donaties gedaan aan Stichting Leergeld Amsterdam voor schooltaspassen.  

 

En voor AJTC donaties voor de sprookjescarrousel in de wijken.  

Artikel Rotary Magazine  

In het februari nummer van Rotary Magazine kunt u nalezen hoe Rotarkids ingezet kan worden voor 
Vocational activiteiten. Klik hier Rotarkids Vocational  

  

Actie gevraagd!  

De Weekend Academie wil gemotiveerde jongeren en hun ouders helpen bij hun 
vaardigheden en talenten. Dat doet zij o.a. met het Talentprogramma. Onder leiding van 
rolmodellen wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van de jongeren. Denk aan dans, 
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muziek en theater. Ook geven professionals een kijkje in de keuken van hun beroep, bedrijf en/of 
leven. Bijvoorbeeld rechters, politiemannen en journalisten verzorgen gastsessies.   

We zijn altijd op zoek naar mensen die hier een bijdrage aan willen leveren in de vorm van een 
gastsessie. Mocht er interesse zijn, neem dan contact op met 
daisy.waardenburg@weekendacademie.nl. Klik hier Weekendacademie 

Stichting Leergeld zoekt enthousiaste en toegewijde vrijwilligers. Belangstellenden 
kunnen bellen met Coen Dresen, bestuur Leergeld Amsterdam, 06-22804308. Klik hier 
Stichting Leergeld 
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