
Rotarkids Nieuwsbrief #7 – maart 2023  

Beste Rotarians,  

Dit is de alweer de zevende 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, Petra en Trudy 

Uit het bestuur 
Nieuw bestuurslid Petra Tiel. 

 

Met ingang van eind september 2022 is Petra Tiel, lid van RC Amsterdam Blauw, 
toegetreden tot het bestuur van de Stichting Rotarkids. 

100 jaar Rotary in Nederland 

 
Uiteraard was Rotarkids vertegenwoordigd bij de opening van 100 jaar Rotary in Nederland 
in het Olympisch stadion en ITA. Er werden flyers uitgedeeld met informatie over Rotarkids. 
Hopelijk raken andere Nederlandse RC’s hierdoor geïnspireerd! In de flyer vind je alle 
projecten op een rij!  

mailto:rotarkids@gmail.com
https://rotarkids.nl/
https://rotarkids.nl/


 
Jaarverslag Rotarkids 2021-2022. 

Het jaarverslag 2021-2022 van Rotarkids is vastgesteld. Klik hier voor het jaarverslag  

Uit de clubs 
Petra Tiel, Rotaryclub Amsterdam Blauw: 

‘Door te delen kunnen we vermenigvuldigen’ 

Rotarkids is voor mij een prachtig voorbeeld van samenwerkende Rotaryclubs. Met de inzet 
van alle kennis en onze netwerken kunnen we veel kwetsbare Amsterdamse kinderen 
helpen. Mijn Club Rotary Amsterdam Blauw zet haar acties vooral in voor kinderen en 
ouderen in Amsterdam Oost. Door bij te dragen aan Rotarkids versterken wij onze eigen 
goede doelen ook. Dat was voor mij ook de motivatie om tijdens mijn voorzitterschap destijds 
voor te stellen ons aan te sluiten bij Rotarkids. 

Het gaat bij de aanvragen die Rotarkids krijgt niet alleen om geld. Vaak kunnen we uit ons 
grote netwerk juist kennis aanbieden waardoor we niet eenmalig maar meer en langer 
bijdragen. Dus niet alleen een piano maar ook een pianoles. Of toegang tot een event met 
de mogelijkheid om mensen ernaartoe te brengen omdat we in ons netwerk toegang hebben 
tot vervoer.  

Wat ik zelf heel prettig vind is dat we ook kritisch kijken naar de aanvraag. Soms zijn we een 
van de vele organisaties die aangeschreven worden en zie je op de begroting een 
behoorlijke personeelspost staan. Het geld dat we via Rotaryclubs én acties zoals Kaas voor 
Kansen ophalen is daar niet voor bedoeld.  

Neem Masterchef Junior van Vooruit (Masterchef Junior - VoorUit), een prachtig project 
waarin kinderen met hun kookclub een prachtige kookwedstrijd beleven.  

De corona periode is zwaar geweest voor jonge Amsterdamse kinderen. Ik vrees dat we de 
komende jaren daar nog de gevolgen van zullen merken. De Amsterdamse burgemeester 
vertelde tijdens het Rotary 100 jaar feest al dat er veel kinderen in Amsterdam langs de kant 
staan of veel afstand hebben tot kansen op ontwikkeling en ontspanning. Hoe mooi is het dat 
Rotarkids bijdraagt aan een fijne stad om in op te groeien voor iedereen. 
 

Terugblikken 

Leergeld Amsterdam: lustrum 

Afgelopen december heeft de stichting Leergeld Amsterdam haar eerste lustrum kunnen 
vieren. Ter gelegenheid van dit lustrum kon Rotarkids mede dankzij enkele gulle gevers in 
totaal €11.500 doneren aan Leergeld Amsterdam. Klik hier voor het verslag van het lustrum 
Leergeld 
 
Kledingactie RC Amsterdam Minerva 

RC Amsterdam Minerva heeft ook in 2022 weer warme kinderkleding ingezameld voor 
gezinnen die het niet breed hebben. Er is door verschillende Amsterdamse RC’s kleding 
ingezameld. Daarnaast werd met een donatie van €1.500 van Rotarkids kleding gekocht in 
de ontbrekende maten. Meer lezen over deze mooie actie? Klik hier  
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Masterchef-finale van project Vooruit 

Het project Vooruit van de Stichting Student en Samenleving organiseert wekelijkse 
kookworkshops voor kinderen uit kwetsbare wijken in Amsterdam. Naast gezonde voeding 
komen ook hygiëne, veiligheid in de keuken, samenwerken, schoonmaken, herkennen van 
groentes aan de orde. Aan het eind van de cyclus wordt een kookwedstrijd georganiseerd: 
Masterchef Junior. Rotarkids heeft de voorgaande edities daarvan gesubsidieerd met een 
jaarlijkse bijdrage van €5.000. RC Amsterdam West neemt vanaf 2023 dit stokje (deels) van 
Rotarkids over; zowel het project Vooruit als Rotarkids zijn hier dankbaar voor.  
De wedstrijd op 28 februari 2023 in de Kookstudio Peter Pan was een groot succes, de 
winnaars uit Slotermeer-Oost maakten confetti-patat met groene bommetjes, wonderbrood 
en heksensaus. Meer weten over het junior project? Klik hier  
 

 
 
Sintvieringen voor kinderen uit AZC en Oekraïne 

 
 
Dit jaar heeft Sinterklaas zijn verjaardag tijdens een Havendiner op 21 november gevierd met 
heel veel kinderen van asielzoekers uit de noodopvang in het A&O Hostel in Amsterdam 
Zuidoost. Daar wonen nu 900 asielzoekers uit onder andere 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 is een Sinterklaasfeest georganiseerd. Net als vorig jaar heeft Rotarkids 
met een donatie (dit jaar van €3.500) bijgedragen aan de Sintvieringen. Klik hier voor de 
bedankbrief die Rotarkids mocht ontvangen.  
 
Nieuwe projecten 
Kaas voor Kansen gaat starten!  

 
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. RC Heiloo is zo goed om deze actie met Rotarkids en de bij Rotarkids 

https://rotarkids.nl/project/verslag-masterchef-junior-van-het-project-vooruit-op-28-februari-2023/
https://rotarkids.nl/2022/03/14/sinterklaasfeest-2021/
https://rotarkids.nl/2022/03/14/sinterklaasfeest-2021/


aangesloten clubs te delen. De actie zal begin maart 2023 van start gaan; de kaaspakketten 
worden voor Pasen geleverd. Er is keus uit meerdere pakketten; ieder bevat twee of drie 
stukken bekroonde Noord-Hollandse kazen.  
De opbrengst van de verkoop van de pakketten gaat naar de Stichting Rotarkids; de 
platformleden van de aangesloten RC’s bepalen aan welk project deze opbrengst besteed 
zal worden. Daarover berichten we in een volgende nieuwsbrief.  
Als deze actie in Amsterdam in 2023 een succes is -en daar gaan we zeker van uit- zal 
Rotarkids dit jaarlijks herhalen. Flyer Kaas voor Kansen  

Sjako de meesterdief van De Toneelmakerij 

In samenwerking met theater De Krakeling maakt De Toneelmakerij een voorstelling voor de 
laagste groepen van de basisschool. Sjako de meesterdief is een voorstelling over een 
Robin Hood-achtig Amsterdams personage in de 18e eeuw; deze Sjako heeft ook echt 
geleefd. In de voorstelling wordt geschiedenis verweven met het heden in een vrolijke setting 
met muziek. Er worden vooral scholen benaderd die minder culturele uitstapjes in hun 
programma hebben. Na de scholen zal de voorstelling ook te zien zijn in buurthuizen etc. De 
kinderen krijgen na de voorstelling een prentenboek erover mee. Rotarkids subsidieert de 
kosten van deze boeken met €3.500. Meer weten? Klik hier  

 
 

 

 

Like us:  
facebook.com/stichting rotarkids 

  www.rotarkids.nl l  

  
Deze nieuwsbrief is gemaakt door Noor de Bruin en 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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