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Project: Ieder kind een eigen boek 
 
 

Voorwoord. 
 
Het Rotarkidsjaar 2021-2022 is evenals dat van het voorgaand jaar wat bijzonder; immers 
door de covid problemen vonden niet alle projecten plaats op de geplande datum. Soms kon 
een project doorgang vinden in afgeslankte vorm, soms moest het uitgesteld worden. 
Daardoor loopt de uitvoering van sommige projecten over het jaar heen en dat gebeurt dan 
ook bij het jaarverslag en in de Nieuwsbrief. 
 
Dit jaarverslag geeft in feite een nieuwe wijze van presenteren weer van hetgeen afgelopen 
jaar heeft plaats gevonden. 
Verslagen en foto’s van de projecten zijn gedurende het jaar gepubliceerd in de 
Nieuwsbrieven, waardoor de actuele informatie beschikbaar werd. Ook via de website is 
getracht aan te sluiten op de actualiteit. 
Deze nieuwe opzet vergroot onzes inziens de toegankelijkheid, niet alleen voor de 
Rotaryclubs; op deze manier draagt dat ook bij aan de verbreding van het maatschappelijk 
draagvlak voor Rotarkids. 
Nog niet van elk project dat inmiddels is afgrond is al een verslag verschenen in de 
Nieuwsbrief. Daarom zal in dit jaarverslag kort aangegeven worden wat de activiteiten zijn 
geweest. 
 
Angelique Struik, 
Voorzitter Rotarkids, tot en met 30 juni 2022 
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Formele gegevens op de website. 
 
De formele gegevens van de Stichting Rotarkids worden vermeld op de website. 
Dit betreft “Wat is Rotarkids”, hoe is de organisatie, welke criteria worden gehanteerd voor 
beoordeling van projectaanvragen en wat is de procedure van de aanvragen. 
In voorgaande jaren werd dit ook vermeld in het jaarverslag; nu is gekozen om te verwijzen 
naar de website waar naast de formele zaken ook veel informatie op gebied van de 
activiteiten staat, verlucht door foto’s. 
Ook de aangesloten Rotaryclubs worden op de website vermeld. 
In dit jaarverslag wordt nog wel kort aangegeven op welke wijze de fondsenwerving plaats 
heeft en wordt eveneens aandacht besteed aan de PR en de profilering. 
 
 

Vrije Vogels sprookjes carrousel. 

 
Bestuur 
Het bestuur bestond in 20221-2022 uit: 
 
Angelique Struik, voorzitter, (RC Westertoren) 
Lou ten Cate, penningmeester, (RC Sloterdijk) 
Trudy Elsenaar, secretaris, (RC Amsterdam Zuid) 
Wouter Steusel, lid (RC Sloterdijk) 
Hetty Deinum, (lid bestuurscommissie, voormalig gouverneur en lid RC Heiloo) 
 
Per oktober 2021 is Wouter Steusel afgetreden als bestuurslid wegens zijn werkzaamheden 
voor Masterclass (VoorUit) en is Noor de Bruin (Sloterdijk) toegetreden tot het bestuur en 
benoemd als vicevoorzitter. Wouter Steusel is gevraagd betrokken te blijven bij Rotarkids als 
lid van de bestuurscommissie. 
Het bestuur had dit jaar vijf vergaderingen, deels online. 
Het bestuur bespreekt de projectaanvragen en doet voorstellen aan het Platform, waarna 
het besluiten neemt over toekenning van fondsen. 
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Het Rotarkids Platform. 
 
Het Platform bestaat uit afgevaardigden van de twaalf aangesloten Rotaryclubs. 
De leden kunnen projecten aandragen en adviseren over de toekenning van de 
projectgelden, waarover het bestuur na positief advies van het Platform een beslissing 
neemt. 
Het Platform heeft dit jaar vijf keer vergaderd, deels online. 
Zie voor deelnemende Amsterdamse Rotary clubs onze website. 
 
 

Fondsenwerving 
 
Rotarkids verkrijgt haar fondsen uit 

- De jaarlijkse bijdragen van deelnemende Rotaryclubs; deze donatie bedraagt € 20,- 
per jaar per lid van de aangesloten club. 

- De Stichting Rotarkids heeft een ANBI status wat giften en donaties uit legaten van 
particulieren aantrekkelijk maakt. 

 
 

PR en Profilering 
 
De publicatie van de Nieuwsbrief en de toegankelijkheid van de website leveren een grote 
bijdrage aan de bekendheid en zichtbaarheid van Rotarkids. 
Ook presentaties bij Rotaryclubs, zowel fysiek als digitaal zijn een uitstekend middel om het 
draagvlak te vergroten en de doelstellingen van Rotarkids te kunnen realiseren. 

 
Contacten van Rotarkids als netwerker. 
 
In 2021-2022 kon Rotarkids, evenals afgelopen jaar haar netwerk inzetten voor realisatie van 
activiteiten van anderen. Hierbij had Rotarkids de rol van een doorgeefluik om aandacht te 
vragen voor activiteiten of te verwijzen. 
Dit betrof de activiteiten van Leergeld, de acties van Rotaract voor de chocoladeletters en de 
Weekendschool. 
Na gesprekken met Rotarkids heeft Rotaryclub Zuidas een donatie gedaan aan “Noordje 
Online boekenclub” om het lezen te bevorderen van kinderen van groep 4 t/m 8. De 
kinderen kregen een boek toegestuurd en online kwamen ook de auteurs even langs. 
Hiervan is verslag gedaan in de Nieuwsbrief 3. 
 
Omdat Leergeld een belangrijke netwerkpartner van Rotarkids sinds hun oprichting is, volgt 
hieronder een terugblik op de samenwerking gedurende de vijf jaar dat Leergeld Amsterdam 
bestaat. En natuurlijk de perspectieven voor verdere samenwerking. 
 



 Stichting Rotarkids jaarverslag 2021-2022  5 

 
 
Rotarkids en Leergeld Amsterdam steunen al vijf jaar 
kinderen in hun schoolloopbaan. 
 
 
Op 1 december is het vijf jarig bestaan van Leergeld Amsterdam. Bij de start, vijf jaar 
geleden, heeft Rotarkids meteen haar steun toegezegd. Daarom in dit jaarverslag een korte 
terugblik: wat heeft de steun van Rotarkids en de Amsterdamse Rotaryclubs voor kinderen 
opgeleverd? 
 
Waarom is Leergeld nodig? 
Kinderen uit minima gezinnen lopen grotere risico’s dan een kind uit een gemiddeld gezin; 
slechtere schoolprestaties, voortijdig schoolverlaten, meer gezins-en gedragsproblemen en 
meer armoede.  
De afgelopen drie jaar is de kansenongelijkheid van kinderen uit kwetsbare gezinnen sterk 
toegenomen. Eerst corona en daarna geweldige inflatie. De kloof wordt voorlopig niet 
kleiner. Daarom steunt Leergeld Amsterdam kinderen uit kansarme gezinnen in hun 
schoolloopbaan met o.a. laptops, bijlesvergoeding, schoolspullen, en fietsen om naar school 
te gaan.  
 
Ruim 4000 kinderen geholpen!!!! 
Sinds 2017 groeide het aantal kinderen dat geholpen werd door Leergeld van 51 naar 4000 
in 2022. 
 
Wat betekent Rotary en Rotarkids voor Leergeld? 
Om alle in aanmerking komende kinderen te kunnen steunen heeft Leergeld Amsterdam 
steun van fondsen, bedrijven en serviceclubs nodig. 
Vanaf de start hebben Rotarkids en Amsterdamse Rotaryclubs daaraan bijgedragen. 
Niet alleen door donaties, maar ook doordat zij de boodschap van Leergeld hebben 
uitgedragen.  Een goede netwerk match dus die in de toekomst in het belang van kinderen in 
Amsterdam voortgezet en versterkt zal worden. 
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Gesteunde projecten 
 
De gesteunde projecten van het jaar 2021-2022 zijn, evenals afgelopen jaar soms later 
uitgevoerd dan de planning was wegens de covid problemen. 
Evenals vorig jaar ontving Rotarkids een aantal aanvragen die niet in de doelstellingen 
pasten omdat ze `of te groot waren en landelijk werken `of niet bestemd waren voor de 
doelgroep van Rotarkids. 
 
 

Kort verslag van de projecten 
 
Het project Masterchef Kids van Vooruit. 
 
Na twee keer uitstel heeft Masterchef Kids uiteindelijk plaats gevonden. 
Kinderen in de leeftijd van 11-12 jaar hebben in de Peter Pan Kookstudio in samenwerking 
met de Hogeschool Amsterdam, gekookt en gebakken. Ze deden dat op 10 kooktafels in 10 
groepjes, begeleid door hun VoorUit begeleidster. Ze maakten maaltijden van zelf bedachte 
recepten die gezond en duurzaam moesten zijn. Om de kinderen daarvan bewust te maken 
is een verbinding tot stand gebracht met de moestuin. De kinderen deden erg hun best en 
kookten de sterren van de hemel. 
De jury beoordeelde het resultaat en keek behalve naar “gezond”, ook of het lekker was en 
een beetje mooi opgediend werd.  
Ook de moeders deden mee door een toetje te maken van fruitsalade voor de hele groep. 
Zij verzuchtten na afloop ook wel zo’n finale te willen………….! 
Meer informatie op de website en Nieuwsbrief #5. 
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Vrije Vogels Sprookjes Carrousel  
 

 
 

De opkomst was boven verwachting ondanks de warmte. Er waren gemiddeld 45 bezoekers 
per voorstelling in 10 verschillende speeltuinen. Dat was een uitstekend idee, omdat het 
speelplekken betrof die kinderen kennen en waardoor er ook kinderen kwamen die uit 
zichzelf niet naar zo’n voorstelling zouden zijn gekomen. Juist omdat de activiteit gratis was, 
was ook voor die groep de drempel laag. Ook was er dit jaar een Oekraïense klas. 
Ouders hebben actief meegewerkt en het waren fantasierijke voorstellingen met alle 
disciplines van het AJTC. Er werden maskers gemaakt en een bal masqué gehouden. 
Zie ook: www.vrijevogelfestival.nl  
  
 
Sinterklaasacties 
 
Er zijn er diverse Sinterklaasacties geweest waarbij Rotarkids heeft bijgedragen. 
Voor het project Happiness van Rotaract zijn voor de Sinterklaasviering cadeautjes gebracht 
naar SINA. Deze werden verzameld door de Rotaracters bij diverse winkels. Rotaryclub 
Blauw en Rotaryclub Westertoren hebben hieraan stevig bijgedragen. 
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Sint bij het AZC 1 

Het Sinterklaasfeest van het AZC kon dit jaar gelukkig wel plaats vinden; zij het in zeer kleine 
kring met een rondgang langs de woningen, waar Sint de kinderen ontmoette (er konden 
weinig vrijwilligers mee deze keer). Het jaarlijkse etentje kon jammer genoeg niet doorgaan. 
De overgebleven cadeautjes, die ingezameld werden door de leerlingen van de 
Willemsparkschool en de Hildebrand van Loonschool in Amsterdam Zuid, zijn met Kerst 
uitgedeeld.  
Zie ook: www.havendiners.nl  
 
Ieder kind een eigen boek 
 
Deze stichting organiseert leesprojecten om de leesvaardigheid van kinderen tussen de 6 en 
8 jaar te stimuleren. Dit gebeurt door de kinderen een gepersonaliseerd boek te geven, 
waarin ze zelf en hun vriendjes een rol spelen. 
Het project is vooral bedoeld voor kinderen in achterstandswijken die thuis geen boeken 
hebben. Scholen, ouders en buurtbewoners worden actief betrokken bij dit leesproject. 
Het project wordt uitgevoerd in 35 scholen in Amsterdam met 3500 kinderen. 
Zie ook: www.geefeenkindeenboek.nl 
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Misdaadpreventie in de Dop 
 
Educatie Programma Jongeren (EPJO) 
 
Dit project van de Stichting Peter Faber wordt uitgevoerd in scholen in de Regio Amsterdam 
in samenwerking met vrijwilligers, de politie en ervaringsdeskundigen. 
Het leert jongeren te ervaren wat het betekent (verkeerde) keuzes te maken. 
Tijdens de corona is in de samenleving naast de straatcriminaliteit ook de online criminaliteit 
toegenomen. Omdat ouders en scholen meestal weinig hierover weten is een speciale 
lesmodule gestart. Verder is voorlichting in het programma opgenomen over nieuwe drugs 
die vooral voor jongeren bestemd zijn. De lessen moeten kinderen duidelijk maken dat ze op 
moeten passen als ze benaderd worden door mensen voor het gebruiken van drugs en 
ronselen voor de verkoop.  
Er werden 151 lessen gegeven op 83 scholen. 
Zie ook: info@peterfaberstichting.nl 
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Financieel verslag 
 
Exploitatierekening 1.7.2020-30.6.2021 vergeleken met 1.7.2021-30.6.2022: 
 

 
 
Balans dd 30.6.2021 vergeleken met 30.6.2022 
 

 
 
*Het getekende verslag van de kascommissie is ter inzage bij de voorzitter 
 


