ROTARY SCHEVENINGEN

Rotaryclub Scheveningen zet zich in voor lokale en
internationale projecten. Het motto van Rotary is “Service above Self”, waarmee wordt bedoeld: je eigenbelang ondergeschikt maken aan dat van de maatschappij.
Het hart van Rotaryclub Scheveningen gaat sneller
kloppen als het gaat om het helpen van inwoners van
Scheveningen. In deze folder laten we een aantal voorbeelden van projecten zien waar we ons mee bezig
houden.

VOEDSELBANK Wist u bijvoorbeeld dat...
Rotaryclub Scheveningen zich
een aantal malen per jaar inzet om
artikelen in te zamelen voor voedselbank Scheveningen. Tientallen
karren gingen van de supermarkt
richting voedselbankgebruikers.

Wist u dat...

VERJAARDAG

Rotary-leden voorstellingen sponsoren, zodat kinderen die anders
nooit naar het theater kunnen, toch
daar eens naar toe kunnen? Ook is
er een verjaardagsfonds waar vanuit
bijvoorbeeld kinderfeestjes kunnen
worden betaald voor kinderen die
anders hun verjaardag niet kunnen
vieren.

JEUGDORKEST Wist u dat…
Rotaryclub Scheveningen cultuur
een warm hart toedraagt?
Het Hofstads Jeugdorkest is het
oudste jeugdorkest ter wereld! Hier
krijgen jongeren in de leeftijd van 6
tot 25 jaar de mogelijkheid samen
te musiceren. Jong geleerd, is
tenslotte oud gedaan. Rotary Scheveningen steunt deze vereniging al
jaren van harte.

Wist u dat…

OUDEREN

Rotary Scheveningen ook meewerkt aan de organisatie van een
jaarlijkse bejaardenmiddag? Deze
middag vindt ieder jaar rond de
kerstdagen plaats en wordt opgeluisterd door feestelijke activiteiten
en muziek. Dit is al jaren een groot
succes.
Wist u dat...

JONGEREN

Rotary Scheveningen op individuele basis gehandicapte kinderen
ondersteunt? Hierbij kunt u denken
aan bijvoorbeeld ponyritten. Daarnaast werkt Rotary Scheveningen
mee aan projecten om kansarme
jongeren een werkervaringsplek te
bieden.
Dat en meer.
“De Rotary is er ook voor u.”

Rotary Scheveningen steunt projecten in hun eigen omgeving (Community Service) maar ook projecten elders
in de wereld.
Ook bijdragen van niet-leden om (lokale) projecten
mogelijk te maken, zijn welkom op onze ING-rekening:
NL08INGB0001328582 ten name van Stichting
Community Service Rotary Club Scheveningen

Voor meer informatie, bezoek onze website

www.rotaryscheveningen.nl

