
 
 
 

NIEUWSBRIEF HERFST 2022 
 

Jaarverslag MDJC  
Geïnteresseerd wat we precies 
hebben gedaan het afgelopen jaar? 
Elk jaar maken we een Jaarverslag, 
het nieuwste verslag over Rotaryjaar 
2021-2022 ligt nu voor je klaar. Stuur 
even een mailtje aan 
interesse@rotaryyep.nl en we sturen 
je ons verslag direct toe. 

 

Succesvolle informatiedag 3 september in 
Woerden 
Ook dit jaar waren er veel clubs, jongeren (en hun 
ouders) die zich graag uitgebreid lieten voorlichten 
over onze zomerkampen, family-to-family 
mogelijkheden en ons jaaruitwisselingsprogramma. 
 

 
De verhalen en ervaringen van onze oud-
exchange studenten gaven iedereen een goed 
beeld wat een toekomstig exchange student 
te wachten staat. Soms grappig, vertederend 
maar ook verdrietig om het afbreken van een 
exchange door corona begin 2020; onze 
studenten kregen allerlei vragen en waren 
‘more than happy’ om alle vragen te 
beantwoorden. Ook waren er een paar 
buitenlandse exchange studenten aanwezig 
die konden vertellen over hun eerste 
ervaringen hier in Nederland. 

 
De aanmeldingen van scholieren voor onze programma’s voor zowel zomerkampen, als Family to 
family exchanges en onze jaaruitwisselingen lopen flink binnen. Hier zijn we erg blij mee. Ook hebben 
zich inmiddels 6 clubs aangemeld die komende zomer een zomerkamp hier in Nederland willen 
organiseren. Een fantastisch resultaat van een zonnige informatiedag in Woerden! 
  

Wat is iedereen blij dat er veel middelbare 
scholieren deze zomer op zomerkamp, Family to 
family uitwisseling of aan hun jaaruitwisseling zijn 
begonnen. Een feestje voor alle deelnemers. 

We nemen jullie graag mee in de activiteiten die 
de afgelopen maanden zijn geweest. Daarnaast 
praten we jullie graag bij wat er op stapel staat de 
komende periode voor al onze programma’s. 

Mocht je vragen hebben of meer informatie willen 
dan kun je ons altijd even mailen via 
interesse@rotaryyep.nl of bellen met onze 
secretaris Clasine Scheepers op 06-52710977. 
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Met trots vanuit Rotary International….. de nieuwste film over 
jeugduitwisselingen! 
Rotary International heeft deze zomer een nieuwe film van een paar minuten gemaakt 
over Rotary jeugduitwisselingen. Leuk om deze eens te bekijken en te bedenken wie 
jullie club dit in jullie eigen omgeving een geweldige kans zou kunnen zijn! 
(https://youtu.be/pbTJ3z4B4Iw). 
 
 
 Longterm (LTEP) (jaaruitwisseling)  

Dit jaar hebben we bijna 40 aanmeldingen 
voor ons jaaruitwisselingsprogramma.  
Na de eerste selectie in Woerden worden 
de scholieren van 18-20 november a.s. 
verder getest op hun talent om een jaar 
lang ons land als ‘Rotary ambassadeur in 
den vreemde’ te vertegenwoordigen. Niet 
iedereen komt daar doorheen is onze 
ervaring. 
De kandidaten die overblijven gaan op 
zoek naar een Rotary Club die hen wil 
steunen in hun droom om op uitwisseling 
te gaan.   
 

Dat betekent dat de club een buitenlandse student in datzelfde schooljaar opvangt in enkele 
gastgezinnen en verder begeleidt. Meestal is dat een geweldige ervaring voor alle clubleden. 
Je leert een buitenlandse scholier beter kennen en je beleeft de 5th Avenue van Rotary 
(JEUGD) van heel dichtbij.  
 
Vanuit de MDJC begeleiden we deze scholieren en natuurlijk ook de clubs. Daarnaast 
ontvangen de clubs een substantiële bijdrage voor het hosten van een exchange student. 

Spreekt jullie dit aan of wil je meer weten? Stuur een 
mailtje naar interesse@rotaryyep.nl.   

 
 

Een spannende selectiedag in Woerden; een groot    
succes dankzij de hulp van veel Rotarians en Rotex 
 

. 
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Onze Nederlandse studenten op jaaruitwisseling 
In augustus en begin september zijn 40 Nederlandse studenten begonnen aan hun exchange 
jaar. In de maanden er voor afgaand zijn ze terdege opgeleid als Rotary Ambassadeurs, die 

Nederland goed willen 
vertegenwoordigen en een 
steentje willen bijdragen aan 
het verbeteren van onderling 
begrip voor elkaar en vrede in 
de wereld. 
We wensen hen heel veel 
succes toe dit Rotary jaar en 
horen maandelijks van ze hoe 

het ze vergaat. Even uit het oog, maar zeker niet uit het (Rotary) hart! 
 
En 38 buitenlandse scholieren bij ons een 
schooljaar in Nederland 
Op 13, 20 en 27 augustus jl. stonden gastfamilies en 
clubs met spandoeken en vlaggen klaar om ‘hun’ 
jaaruitwisselingsstudent met open armen te 
ontvangen. Clubs vanuit heel Nederland dragen hun 
steentje bij om jongeren de normen,  waarden en 
integriteit van Rotary bij te brengen, hen te helpen 
in hun persoonlijke ontwikkeling en bij te dragen 
aan onderling begrip voor elkaar. Een ervaring die 
een scholier een leven lang met zich mee zal dragen 
en van waaruit hij/zij heeft kunnen groeien tot de 
volwassene van de toekomst.  
Maar als je helemaal alleen aankomt in Nederland, 
dan is het toch wel even spannend en wennen. Ze 
zijn hier nu een goede twee maanden,. Ze leren 
volop Nederlands, ondergaan dagelijks de 
Nederlandse cultuur en draaien mee op hun 
middelbare school. We wensen hun gastclubs en henzelf natuurlijk heel veel succes en 
plezier toe! 
 
Een eigen app voor Rotary Youth Exchange  

We beschikken binnen Rotary Youth Exchange over een eigen 
gratis  App – hierin vind je alle informatie over onze programma’s, 
de vele vrijwilligers die bij Rotary Youth Exchange betrokken zijn, 
promotiefilmpjes en nog veel, veel meer. 
Ga naar de App Store op je mobiel, zoek rotary youth exchange nl 
en download de app.  
Geen iPhone? Op Android vind je ons via: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.caelitechnologies.rotary_nl_rye 
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NGSE - New Generation Service 
Exchange  
Een nog vrij nieuw jeugdprogramma 
binnen Rotary is NGSE. Het biedt 
studenten en young professionals de 
mogelijkheid via Rotary een stage 
in het buitenland te lopen. In 
Nederland zijn al 2 Franse 
stagiaires geweest en in november wordt de 
Braziliaanse Vitor opgevangen door Rotary Club 
Sneek. Hij gaat tot eind januari aan de slag bij een 
melkveebedrijf in Loenga in Friesland. We wensen 
hem en RC Sneek heel veel plezier en succes toe! In 
december gaat Maartje aan een stage in Australië 
beginnen. Ze weet nog niet precies wat het allemaal 
zal gaan inhouden, maar de koffer staat al bijna 
gepakt. Ze heeft er in ieder geval enorm veel zin in en 
vertrouwt volledig op Rotary dat dit goed wordt 
geregeld. Heb je ook interesse om een stage in het 
buitenland te lopen of wil je als club hierover meer 
weten? Mail even naar ngse@rotaryyep.nl. We 
horen graag van je.  

Rotary Zomerkampen in het buitenland 
Wie droomt er niet van een Rotary zomerkamp met als titel ‘Mountainbike in a 
Danish context’, ‘Amazon Camp Brazil’, ‘Sea, Sail and Nature’, ‘On the sails of 
sustainability’, ‘Canadian Wilderness Canoe Camp’ en nog veel meer? Eline, Fauve, 
Frederique, Jasmijn, Juliette, Ruben, Tijmen en Marjolein hebben van hun Rotary 
Club de mogelijkheid gekregen om aan deze zomerkampen mee te doen. Kampen 
die bol staan met leuke activiteiten en met de Rotary gedachte om andere culturen 
te leren kennen in het land waar je naar toe gaat maar ook via je kampgenootjes. 
‘super gaaf’, ‘doen’ en ‘dit had ik niet willen missen’ horen we van onze deelnemers. 
Wil je ook graag op zomerkamp? Hou onze app in de gaten, want vanaf december 
worden daar alle internationale zomerkampen gepubliceerd. Meer weten? Stuur 
even een mailtje naar interesse@rotaryyep.nl.  

 
 
Zomerkampen in Nederland 
Deze zomer hebben vijf Rotary clubs de handen ineen 
geslagen en hebben twee zomerkampen in Noordoost, 
Noord en Zuid Nederland georganiseerd. Deelnemers van 
binnen en buiten Europa hebben volop onze gastvrijheid 

ervaren. Veel activiteiten, Nederlandse spelletjes, 
bezoek aan Amsterdam en vooral veel met elkaar 
gelachen! 

Family to Family exchanges 
Het nieuwe team van Family to Family 
coördinatoren bestaat uit Jan van Aller en 
Hans Lodder. Wat doen zij? Zij zoeken voor jou 
een ‘mini-exchange’ ervaring van 2x 2 weken 
in het buitenland. De eerste twee weken ga jij 
op exchange naar een land van jouw keuze en 
woon je bij een familie met iemand van 
dezelfde leeftijd als jij.  Je ervaart hoe het is 
om te leven en plezier te maken in een ander 
gezin, in een ander land. Na die twee weken 
neem jij jouw ‘exchange broer/zus’ mee naar 
Nederland en laat jij zien hoe het leven hier in 
Nederland voor jou is. Aeden, Zomer en Floor 
zijn naar Brazilië en Italië geweest. Natuurlijk 
een hele ervaring, Aeden is zelfs twee 
maanden in Brazilië gebleven. Zijn ‘broer’ komt  
kerst vieren hier in Nederland. Hoe gaaf!    

 

 

NGSE stagiair Vitor Brando 
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