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INHOUD:
1+2. Nieuwsbrief van de gouverneur
2. RC St.Truiden in ”the spotlights”
3. Uitnodiging Conference of District
4. YEP vorming sessie.

Beste vriendinnen en vrienden in Rotary, Rotaract en Interacters,
De Verenigde Naties definiëren de leeftijdscategorie tussen 15 en 24 jaar als ‘jongeren’,
alhoewel deze definitie verschilt van land tot land. In die context verwijst ‘jeugddienst’
naar niet-militaire, intensieve betrokkenheid van jongeren bij activiteiten die bijdragen
aan de lokale, nationale of wereldgemeenschap, steeds met de betrachting de vrede onder
de volkeren te bevorderen. Of die inzet kortbij of ver weg plaatsvindt, hangt af van de
faciliterende instelling.
Dat brengt ons bij Rotary. Onze
organisatie speelt op dat vlak een
belangrijke rol. Sinds jaren zijn onze drie
districten bovendien toonaangevend in
de jeugduitwisseling programma’s.
Denken we maar aan ons kroonjuweel:
de langetermijnuitwisselingen, beter
bekend als het YEP-programma. Al
naar gelang het land van bestemming
kunnen jongeren tussen 15 en 19 jaar een
schooljaar lang in het buitenland
doorbrengen. Een jaar school lopen, een
nieuwe cultuur ontdekken, vrienden
maken…
Ongetwijfeld kan dit op ‘microniveau’ bijdragen tot één van de belangrijkste
bekommernissen van Rotary: de bevordering van de
internationale

verstandhouding.
Wie iets minder lang op pad wil, kan zich inschrijven voor ons HEP-programma.
Jongeren van allerlei nationaliteiten beleven in dat kader een bruisend buitenlands
‘vakantiekamp’. Veertien dagen lang nemen ze, onder de hoede van Rotariërs, deel aan
leuke en interessante activiteiten (musea, bedrijfsbezoeken, sport…). Met wat geluk
maken ze ook vrienden voor het leven.
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Rotary zet ook in op jonge leiders. Voor jonge afgestudeerden organiseren we de RYLA.
Tijdens een drietal dagen bieden we hen een intensieve training rond een bepaald thema,
om hun leiderschapscapaciteiten te ontdekken en te stimuleren.
Tenslotte zijn er natuurlijk ook Interact en Rotaract, respectievelijk voor jongeren van
12 tot 18 jaar, en van 18 tot 30 jaar. Telkens gaat het om jongeren die bezield zijn met het
doel ‘to serve’. Zo vinden ze er een springplank naar een later Rotary-lidmaatschap.
Voor elk wat wils dus. Laten wij, als Rotariërs, volop onze steun betuigen aan deze
waardevolle initiatieven. Vergeet niet dat de deelnemers aan alle jeugdprogramma’s

potentiële kandidaten kunnen vormen voor onze vergrijzende clubs.
We mogen deze toekomstige leiders zeker niet in de kou laten staan!
District gouverneur José Vankeerberghen
Volgens Professor Dr. Jonathan Holslag is de wereld op een huiveringwekkend
keerpunt beland. Alles wat de voorbije decennia bestond aan stabiliteit, welvaart en
veiligheid verdwijnt. In de plaats daarvan doemt er een wereld op van onzekerheid.
Hij overloopt de grote economische en
strategische uitdagingen (China, de
Verenigde Staten, Rusland, maar ook Afrika en
het Midden-Oosten), een brede tour d'horizon.
Het soortelijk gewicht van de economische
groei neemt af en dat is gevaarlijk. De
bevolkingsexplosie in het zuiden en vooral de
gevolgen van de opkomst van China moeten
ons doen nadenken.
In zijn tweede deel is hij dieper ingegaan over hoe onze eigen samenleving om kan gaan
met deze uitdagingen, alsook wat wij zelf als burgers kunnen doen. De kern van zijn
betoog is burgers opnieuw inspireren, responsabiliseren en activeren.
Cato de Oudere schreef in 215 B.C. “Luxe en hebzucht: de ziektes die het verval van elke grote
natie inluiden. Waarom wordt de armoede veruld door valse luxe, luxe die we ons eigenlijk niet
kunnen veroorloven.” Het komt er dus op neer dat we niet vechten tegen, maar vechten
voor, zoeken naar wat ons bindt want macht is invloed, maar geluk is het doel
(Kautilya, 3rd century B.C.E). Verslag door Guus Putzeys, Rotary

St.Truiden.

24 april ’18: een uitzonderlijk betoog en debat met jongeren in de prachtige
volgeladen Academiezaal, St.Truiden.

DISTRICT 1630 NEWSLETTER: mei 2018

3/4

Thema: JEUGDACTIE

Alle nieuwe leden van de Rotary Belux family
vind je op jouw Harmony club - website:
https://www.rotary1630.org/nl/yearbook/newmembers/
Wel eerst inloggen…de GDPR waakt over u !
De agenda’s van de clubs voor de volgende twee maanden - met vooraf ingevuld
inschrijvingsformulier - vind je op: http://www.rotary1630.org/nl >>> rubriek ”District”
>>> ”de clubs” keuze, ofwel de rubriek ”Clubactiviteiten”.
De laatste ”Nieuwsbrief” (en ander nieuws…) van juni mag je op 5 juni 2018 verwachten.

Voorstellen zijn welkom, ten laatste vòòr woensdag 30 mei 2018.
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YEP MEER DAN OOIT DYNAMISCH!
De vormingssessie voor de Jeugdwerking binnen het District 1630 NL
gaat door op vrijdag 1 juni 2018 om 19u :Truck-stop, Industrieweg, 15, Heusden-Zolder.
Het is een verplichte informatie- en vormingssessie voor de YEO´s om als Club de
Certificatie te bekomen en bijgevolg te kunnen deelnemen aan de jeugd uitwisseling
programmas jaaruitwisselingen of YEP (Youth Exchange Program) programma en STEP
( zoals Family to Family, HEP of Holiday Exchange Program) en andere.
Het YEP Comité vindt het beter om deze sessie nog voor de zomer vakanties te organiseren
zodat u met uw commissie Jeugd onmiddellijk in het nieuwe werkingsjaar aan de slag kunt
om, zoals vele Clubs doen, de verschillende jeugd programmas in de scholen te promoten.
Ieder jaar proberen we naast het uitzetten van de krijt- en tijdslijnen voor het volgende
uitwisselingsjaar een bijzondere topic met jullie te behandelen. Dit jaar wordt het :

“Het gebruik van de sociale media voor het promoten
van de jeugd programmas.”
Het is essentieel dat u als YEO persoonlijk aanwezig bent.
Enkel indien er een hoogdringende reden voor afwezigheid is kan u zich laten
vertegenwoordigen door uw voorzitter of door een lid van uw commissie jeugdwerking.
Andere leden van uw Club of Commissie zijn uiteraard zeer welkom maar een niet lid van uw
commissie die alleen uw Club komt vertegenwoordigen op deze vorming kan geen
certificatie voor de Club bekomen. Wij willen hiermee een betere garantie bieden op een
goede voorbereiding van onze jongeren die op uitwisseling vertrekken (outbounds) of
begeleiding geven aan hen die naar hier komen ( inbounds).
Die avond is voor de Clubs die (nog) niet aan uitwisseling programmas meedoen een kans
om de ervaringen van andere clubs te horen en initiatieven te nemen. Jeugdwerking en
uitwisselingen zijn zeer dynamiserend voor een Club.
BELANGRIJK : vanaf het werkjaar 2018-2019 neemt Linda MEURICE RC Zonhoven de
taken over van Pierre Veys.
Een meer gedetailleerd 1 juni ‘18 programma en het inschrijvingsformulier volgt later.
Wij kijken er naar uit om u te mogen verwelkomen !
In naam van het huidig YEP Comité
Pierre Veys
Youth Exchange Chairman
D1630 Dutch speaking part

