
 

 

Het maandthema van mei is de jeugd en de prachtige RI-

programma’s daaromtrent … o.a. de jeugduitwisselingen, één van de 

paradepaardjes van RI … maar op 19 maart besliste de board in 

Evanston alle jeugdprogramma’s op te schorten tot 1 juli 2022 … 

spijtig, maar we moeten allemaal samen onze verantwoordelijkheid 

nemen en onze jeugd beschermen, ook in deze verdomde 

Coronatijden. 

Dus voorlopig geen YEP, HEP, STEP, RYLA, … , allemaal programma’s 

die bijdragen tot vrede in de wereld. 

Algemeen wordt aangenomen dat er een verschil zal zijn tussen het 

tijdperk ‘voor’ en ‘na’ Corona … maar wij durven hopen dat dat voor 

onze jeugdprogramma’s niet het geval zijn. 

“In het najaar beginnen we vol goede moed aan de voorbereidingen 

van het exchangejaar 2022-2023, met o.a. de certificatievergadering 

in de tweede helft van september 2021”, dixit Dominique Truyen 

(RYE-chair D2140). 

Cross fingers! 

Voor onze jongeren zijn er ook nog Interact en Rotaract … 

We hebben voor jongeren tussen 14 en 18 jaar Interact, een afkorting 

van INTERnational ACTion. Interact is vooral actief in middelbare 

scholen en is ook gestoeld op de Rotarywaarden. 

En dan is er Rotaract, geen programma van RI meer, maar sinds 1 juli 

2020 tellen ze mee in het ledenaantal, maar blijven volwaardige 

Rotaractors. Ik heb DRR Michel-Jacques Verheyen (Rotaract 



Turnhout-Arendonk) en DRCC Céline Gerochristos (Rc Maasland-

Lanklaar) uitgenodigd voor een gesprek. Michel-Jacques is de 

vertegenwoordiger van Rotaract in ons D2140 en Céline is ex-

Rotaracter en jong-Rotariër, daardoor helpt zij zorgen voor de 

integratie van Rotaract in de Rotaryclubs. 

 

Michel-Jacques, 

1/ Wat betekent de naam ‘Rotaract’? 

“People of action”, dé slogan van Rotary. Maar wist je dat Rotaract komt van 

“ROTARy in ACTion”? 

Ook Rotaracters zijn people of action en dat is in deze bizarre tijden 

overduidelijk te zien. 

 

2/ Hoe hebben de Rotaractclubs gereageerd op de Covid-19 pandemie qua 

vergaderen? 

Eens de pandemie België bereikt had, schakelde alle clubs snel en vlot over op 

digitale vergaderingen. Onze geplande evenementen werden, met veel spijt in 

het hart, afgelast en verplaatst. Maar dit daagde ons uit om outside the box te 

denken en onze creativiteit de vrije loop te laten. 

 

3/ Welk soort activiteiten werden er georganiseerd? 

Kaas- en wijnavonden werden al snel afgeleverde boxen om thuis met je bubbel 

van te genieten. Quizzen werden gegeven in virtuele zalen en volgens mij zijn er 

nog nooit zoveel ontbijtmanden, apero-boxen, zakjes paaseieren of pakketjes 

koekjes aan huis gebracht door Rotaracters. 

Dit om maar te zeggen dat we doorzetters zijn, ons niet laten doen en altijd wel 

een manier vinden om anderen in moeilijkheden te steunen, onszelf daarbij te 

verrijken en dit alles te doen met een grote vriendengroep. Echte mensen in 

actie! 

 

 



4/ Wat betekent voor jou de leuze ‘the more you give, the more you get’? 

In mijn club, Rotaract Turnhout-Arendonk, hebben we het motto “the more you 

give, the more you get.” Hoe meer je je inzet, hoe meer je eruit zal halen, hoe 

meer je ervan zal leren en hoe meer voldoening dat je ervan zal krijgen.Ik ben 

ervan overtuigd dat dit in iedere Rotaract Club binnen ons district geldt en dat 

Rotaract, met hun jeugdigheid en creativiteit, en Rotary, met hun jaren ervaring 

en groot netwerk, samen mooie en grootse dingen kunnen realiseren met dat 

motto in het achterhoofd. 

 

Céline, 

5/ Eén van de pijlers van het strategisch plan van RI is ‘vergroot je impact’. 

Hoe zie jij dit als jonge Rotariër, hoe zou je dat aanpakken, realiseren? 

Laat ons dus nauw samenwerken en laat ons ‘partners in service' zijn. We zijn 

tenslotte allemaal ‘People of action’. Als jeugdige Rotariër wil ik graag door 

actie te nemen impact maken op mijn omgeving en de wereld. Echter impact 

maken en actie nemen doe je niet alleen. Dit doe je samen met mensen, mensen 

zoals jij en ik. Met mijn mede-Rotariërs werken we in team samen om dienst 

aan de maatschappij te verlenen op verschillende vlakken. Maar dit doen we 

niet alleen! Samen met de Rotaracters en Interacters kunnen we veel meer. In 

mijn club Rotary Maasland-Lanklaar zitten zij mee in een aantal commissies. Zij 

delen hun visie met ons tijdens de commissievergaderingen en zo verruimen we 

samen onze blik en leren we van elkaar. Voorheen was ik ook lid van Rotaract 

en ik kan alleen maar beamen dat dit echt een leerrijke manier is om deel uit te 

maken van de Rotary-familie.  

 

6/ Hoe zou jij Rotaract en Interact implementeren in de werking van Rotary? L 

Laat ons daarom samen met Rotaract en Interact werken aan de 

doelen/activiteiten die we willen verwezenlijken. Zie hen niet als een goede 

oplossing voor een aantal taken op een activiteit, maar werk samen als een 

team. Ontdek hierdoor welke meerwaarde onze jeugd kan bieden. Wij leren van 

hen en zij leren van ons. En dat is ons doel, namelijk de toekomst van Rotary 

ondersteunen en verzekeren door de jeugd een kans te geven om open te 

bloeien! 

 



7/ Voorbeeld van de DG over samenwerking Rotary Club Hasselt/Rotaract 

Hasselt. 

Wij hebben bij Rc Hasselt jaarlijks twee grote fundraisingsactiviteiten, enerzijds 

een ‘After Work Party’ op de vooravond van de Hasseltse Jeneverfeesten met 

ook een stand op zaterdag en zondag waar Rotaract de leiding heeft en Rotary 

gaat helpen en een ‘Social Meal, Social Deal’ waar de rollen omgekeerd zijn, 

Rotary neemt hier de organisatie op zich en Rotaract helpt. 

Een leuke wisselwerking en betrokkenheid bij gezamenlijke activiteiten van 

Rotaract en Rotary, dit vergroot onze impact! 

Dank u Céline en Michel-Jacques 😊 

 

Beste Rotariërs, 

Wij willen de clubs aansporen om zoals op districtsniveau Rotaract te 

implementeren in de commissie ledenbeheer om zo de integratie van en de 

samenwerking met Rotaract gestructureerd te vergemakkelijken (advies van 

commissievoorzitter membership Guido Vangansewinkel en ondergetekende). 

Beste Rotariërs, ‘Rotary Opens Opportunities’!  

De jeugd is één van deze opportuniteiten in de positieve zin van het woord. 

De jeugd is onze toekomst, zij zijn onze toekomstige leiders. 

Vergeet niet de alumni die met hun ervaringen onze impact kunnen vergroten. 

De jeugd betrekken verruimt onze blikken, verruimt onze horizonten. 

Een uitdaging, het is een must om de jeugd te implementeren in onze werking! 

Go for it!!!

 

 


