
Rotarkids Nieuwsbrief #6 – november 2022  

Beste Rotarians,  

Dit is de alweer de zesde 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. Een berichtje kunt u sturen naar 
rotarkids@gmail.com 

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

Uit het bestuur  
Trudy Elsenaar neemt afscheid als secretaris van de Stichting Rotarkids. 
Harmen Trimp volgt haar op. Hij komt als het ware in een gespreid bedje 
terecht. De afgelopen jaren heeft Trudy zich ingespannen om alle 
administratieve zaken op orde te brengen waardoor alles geordend 
overgedragen wordt aan haar opvolger. Trudy, namens bestuur en Platform 
veel dank!  
 
Harmen Trimp is de nieuwe secretaris Rotarkids. Harmen Trimp is 38 jaar, 
getrouwd en vader van twee dochters. Hij is sinds vijf jaar met veel plezier lid 
van Rotary Club Amsterdam-Zuid, waar hij momenteel ook secretaris is. Via 
clubgenoot Trudy Elsenaar heeft hij het werk van Rotarkids leren kennen en 
de prachtige projecten die zij ondersteunen. 
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Harmen: “Ik vind het belangrijk dat kinderen in Amsterdam gelijke 
kansen krijgen om zichzelf te ontwikkelen en draag graag bij aan 
extra ondersteuning voor de kinderen die moeilijk kunnen 
meekomen of het thuis niet altijd hebben getroffen door wat voor 

omstandigheden dan ook. Via Rotarkids kan ik mij inzetten voor een betere 
samenleving en leer ik direct ook weer nieuwe mensen kennen en de stad 
Amsterdam”.  

Noor de Bruin, de nieuwe voorzitter van Rotarkids   
Wie is Noor de Bruin?   

Noor is geboren en getogen in en rondom Utrecht. Voor haar 
economiestudie is zij naar Amsterdam gegaan, heeft daar 47 jaar 
gewoond, gestudeerd, gewerkt en is moeder geworden van drie 
prachtige kinderen. Tijdens haar studie heeft Noor een aantal 
jaren lesgegeven op de Grafische MTS (nu Mediacollege). 

Vervolgens bij de gemeente Amsterdam gewerkt in verschillende functies. De 
laatste tien jaar als directielid en interimmanager. Inmiddels ondersteunt Noor 
in het bedrijf van haar partner, reist veel, is actief in diverse besturen, bezoekt 
regelmatig theater en concert en is oppas-oma. In 2010 werd zij lid van RC 
Amsterdam Sloterdijk en voorzitter in 2017/2018. Sloterdijk heeft aan de wieg 
van Rotarkids gestaan en daarom vindt Noor het een eer nu voorzitter van 
Rotarkids te zijn.   

Verrassend aan Noor 
Haar ’tweede naam’ is oma Boekje. Omdat Noor een oneindige hoeveelheid 
boeken had (in verband met de verhuizing naar het mooie ’s-Graveland is 
Heliomare blij gemaakt met een grote aanvulling voor hun bibliotheek), heel 
veel leest en zelf ook graag schrijft.  

Noor als voorzitter Rotarkids 
Noor wil heel graag nog meer inbreng vanuit de aangesloten clubs, via hun 
platformleden en door gezamenlijk meer projecten te doen.  

Een voorbeeld is het fundraisingproject Kaas voor Kansen, dat we samen 
kunnen oppakken en dan gecoördineerd wordt door Rotarkids (zie hierna). 
Noor ziet Rotarkids als een voorbeeld voor Rotaryclubs in andere regio’s. 
Noor: “Ik denk dat samenwerking van Rotaryclubs zoveel meer kan opleveren 
dan het ieder-voor-zich. Dus graag presenteren we ons bij het 100-jarig 
bestaan van Rotary NL”. 



Ook de aangesloten clubs kunnen hun inbreng leveren in deze nieuwsbrief. 
Andries de Jong van RC Amsterdam West schrijft dit keer over hun motivatie 
om betrokken te zijn bij Rotarkids.  

Rotarkids over 5 jaar 
Noor: “Mijn inzet is gericht op meer betrokken Rotaryclubs en verschil maken 
voor kwetsbare kinderen in en om Amsterdam, met focus op onderwijs, 
gezondheid en veiligheid. Dat de beginnende start-up projecten, mede door 
onze steun, uitgegroeid zijn tot structurele projecten en we daardoor weer 
nieuwe kraamkamer-projecten kunnen helpen met de opstart. Dit naast meer 
bestendige relaties, zoals met Leergeld Amsterdam en Vooruit”.  

Noor’s wens 
Noor: “Ik wil alle Rotarians vragen kinderen, die een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken, te helpen bij hun schoolcarrière”. Haar reizen door India hebben 
diepe indruk gemaakt. Er is daar een gebrek aan goed onderwijs en heel veel 
structurele armoede. “Als kinderen geen, weinig of slecht onderwijs krijgen 
heeft dat veel en langdurig effect op de kinderen en de samenleving”. 

Uit de clubs 

Andries de Jong, jeugdcommissie Rotaryclub Amsterdam West: “Meervoudige 
impact creëer je vooral samen” 

“Alleen zelf doen als het handig is, samen als 
het meer oplevert”. Onder dat motto ziet Rotary 
Club Amsterdam West (van de Dam) Rotarkids 
als een kans voor gewenste impact. Goeddoen, 
zeker voor kinderen van Amsterdam, is 
natuurlijk prima maar anno nu sta je ook stil bij 
daadwerkelijke impact. Daar is samenspel voor 

nodig, zodat kennis, kunde, kontakten en kontanten worden gebundeld. 
Fietsen voor Fietsen was een heel mooi voorbeeld.  
Lees verder hoe het samenspel van meerdere clubs mooie resultaten kan 
opleveren.  

RC Minerva 
RC Minerva zamelt ook dit jaar weer warme kinderkleding in voor gezinnen die 
het niet breed hebben. Naast de kleding die door verschillende RC’s 
beschikbaar wordt gesteld heeft Minerva ook behoefte aan geld, omdat na 
inzameling altijd blijkt dat kleding niet in alle benodigde maten beschikbaar is. 
Minerva koopt dan die maten bij. Rotarkids heeft besloten €1.500 te doneren, 
een verdubbeling van het bedrag dat RC Minerva zelf ter beschikking stelt. Klik 
hier voor het verslag van de actie in 2021 

https://tr-0.tlink.re/t/qizpOkk5WU2WTsWNiFgPsQ/l/Hgpsaf02XUCyOvStauDXtg/m/Uof2E5vAYk29ZCPEt5VIUg
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Mooi nieuws!  
Donatie Intercom 
De Stichting Samenwerkende Rotaryclubs Regio Amsterdam "Intercom" is 
opgeheven en heeft het batig saldo van €8.000 gedoneerd aan de Stichting 
Rotarkids. Daarvoor zijn we dankbaar! Rotarkids heeft een groot deel van dit 
bedrag gedoneerd aan de Stichting Leergeld Amsterdam. 

Vrije Vogel 

Het Amsterdams Jeugd Theater Collectief heeft 
een verslag gemaakt van De Vrije Vogel 
Sprookjes Carrousel in de zomer van 2022. 
Rotarkids heeft dit project gesteund met €2.000. 
Klik voor het verslag  
 
 

  
  
  
  
  
Misdaadpreventie in de Dop 

Aan de Peter Faber Stichting heeft 
Rotarkids dit jaar €2.000 gedoneerd ten 
behoeve van een van hun projecten in 
het Educatief Jongeren Programma: 
Misdaadpreventie in de Dop. Van al hun 
activiteiten is een tussenrapportage 
beschikbaar. Klik hier om dit verslag te 

lezen. 

Projecten 

https://tr-0.tlink.re/t/qizpOkk5WU2WTsWNiFgPsQ/l/Ait5v0Wv3Uu3T6ATuT322Q/m/Uof2E5vAYk29ZCPEt5VIUg
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Dit jaar heeft de Stichting Rotarkids twee donaties gedaan aan de 
Stichting Leergeld Amsterdam: in de zomer €2.500 ten behoeve 
van schooltaspassen, waarmee kinderen waarvan de ouders het 

niet kunnen betalen hun schoolspullen kunnen kopen. Vanwege het vijfjarig 
bestaan van Leergeld Amsterdam eind van dit jaar wordt ook een donatie 
gedaan van €5.000 (uit de bijdrage van Intercom). En die bijdrage is hard 
nodig: het aantal kinderen dat ondersteuning nodig heeft in de vorm van 
bijlessen is enorm gegroeid. Klik hier voor het bericht van Leergeld Amsterdam 

Vanwege de groei van het aantal aanvragen stijgt ook het verwachte tekort bij 
Leergeld Amsterdam. Daarom heeft Rotarkids de Vincentiusvereniging 
Amsterdam gevraagd de Rotarkids-donatie van €5.000 te verdubbelen. Wij zijn 
de Vincentiusvereniging Amsterdam zeer dankbaar voor hun positieve 
antwoord hierop! 

Kaas voor Kansen 
Kaas voor Kansen is een prachtig initiatief van RC Heiloo, dat al 
een aantal jaren succesvol wordt uitgevoerd. Het is een 
fundraising project waarbij in een mooie doos uitstekende kaas 
wordt verkocht. De opbrengst van de verkoop gaat naar een 
goed doel, in Heiloo is dat de Stichting Leergeld. Rotarkids 

onderzoekt of dit ook in Amsterdam uitgevoerd kan worden. RC Heiloo is 
bereid om het format uit te breiden naar Amsterdam. Via Rotarkids kunnen 
clubs uit de regio Amsterdam dan de dozen met kaas bestellen. Zij kunnen zelf 
bepalen waar de opbrengst naar toe gaat, waarbij Rotarkids uiteraard in beeld 
wil zijn. De actie zal komend voorjaar plaatsvinden.  
Momenteel zijn Heiloo en Rotarkids bezig dit uit te werken, dus we komen erop 
terug!  
Klik hier voor een voorbeeld flyer van RC Heiloo van begin 2022  
Sintvieringen van de Stichting Havendiners 

Dit jaar viert Sinterklaas zijn verjaardag tijdens een 
Havendiner op 21 november met heel veel 
kinderen van asielzoekers uit de noodopvang in 
het A&O Hostel in Amsterdam Zuidoost. Daar 
wonen nu 900 asielzoekers uit heel veel landen. 
Onder andere uit Syrië, Afghanistan, Irak, Iran, 

Eritrea, Soedan, Nigeria, Turkije, Jemen, Beludgistan, Rusland en China. De 
Sint komt met zijn Pieten, snoepgoed, liedjes en cadeautjes die worden 
aangeboden door scholen uit Amsterdam Zuid. Er is een simpele maaltijd. Er 
zijn nu ook veel Oekraïense kinderen in de stad, ook voor hen wordt een 

https://tr-0.tlink.re/t/qizpOkk5WU2WTsWNiFgPsQ/l/p412BVfY1UqRhics_cShdg/m/Uof2E5vAYk29ZCPEt5VIUg
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Sinterklaasfeest georganiseerd. Net als vorig jaar draagt de Stichting Rotarkids 
bij aan deze door de Stichting Havendiners verzorgde Sintvieringen met een 
donatie van €3.500. https://tr-
0.tlink.re/t/qizpOkk5WU2WTsWNiFgPsQ/l/OLGcUhu7QEOewQUY-
z52PA/m/Uof2E5vAYk29ZCPEt5VIUg 

Decembertips 

Speelkleed met opbrengst voor Rotarkids 

TOPO.NU levert educatieve ‘beweegkleden, waarop kinderen spelenderwijs 
topografische kennis opdoen. Voor ieder kleed dat via de speciale Rotarkids-
pagina wordt aangeschaft, doneert de maker MeesterAat €5 aan Rotarkids, 
zodat daar weer projecten voor kwetsbare kinderen van kunnen worden 
gefinancierd. Voor clubs die een pakket speelkleden aan bv scholen of 
buitenschoolse opvang willen aanbieden geldt een staffelkorting.   

Vragen via info@topo.nu  

Bestellen met donatie voor Rotarkids kan via onderstaande 
link:  

https://tr-
0.tlink.re/t/qizpOkk5WU2WTsWNiFgPsQ/l/zYocBp0huki19Q7gdQ_Bvw/m/Uof2
E5vAYk29ZCPEt5VIUg  of via de QR code 

  

Letterspelmat RC Oss 
RC Oss verkoopt de Letterspelmat laaggeletterdheid. Van de opbrengst gaat 
een deel naar het goede doel. De Letterspelmat is geschikt voor kinderen in de 
leeftijd van 3 – 7 jaar. Letters leren, woordjes oefenen op een speelse en 
actieve manier.  
Voor alle lezers van deze nieuwsbrief die via Rotarkids (bestuur@rotarkids.nl) 
bestellen, ontvangt Rotarkids een donatie: bij 1 letterspelmat € 22,- (incl btw en 
porti) ontvangt Rotarkids 5,95 bij afname van 10 of meer matten voor 1 club 
€160 (inclusief btw, porti) levert het Rotarkids een bijdrage van bijna €100 op! 

Like us:  
facebook.com/stichting rotarkids www.rotarkids.nl  

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, II & III  

in District 1580, zoals vermeld in LeAd2 
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