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Projecten van onze club 2022-2023 

Onze club zet zich het komende jaar in voor onderstaande projecten. Het betreft hier projecten waarbij wij 
als club gezamenlijk de organisatie voor onze rekening nemen, de funding en actie gericht zijn: handen uit 
de mouwen. Gezamenlijk gaan we een bijdrage leveren, samen bijdragen. 
 

Er op uit! 

Doel van dit project is inwoners uit onze regio, die het minder goed hebben, de gelegenheid te geven om 
er even tussenuit te kunnen gaan. Doelgroep zijn gezinnen, ouderen  en een ieder die vanwege financiële 
of andere redenen niet van een vakantie kan genieten. 
Het gaat hier om een weekendje uit in een BB of een vakantiehuisje. 
Wij zetten ons in voor een lokaal project met een lokale uitstraling. 
 

Kerstdiner voor minderbedeelden 
Dit diner wordt georganiseerd bij een horeca locatie in de regio, dit was de afgelopen 2 jaar De Baron in 
Dedemsvaart. 
In samenwerking met de lokale voedselbanken en samendoen teams, worden de deelnemers benaderd en  
uitgenodigd. Vlak voor kerst vindt er een diner plaats voor ongeveer 50 persoenen. Tijdens het diner zijn er 
een aantal leden die assisteren in de bediening. 
 

Polio de wereld uit 
Dit project is een wereldwijd Rotary project. Dit project ondersteunen wij door in onze regio’s een aantal 
rotondes en/of middenbermen te voorzien van tulpenbollen. De tulpenbollen worden bij Rotary Nederland 
aangeschaft en het bedrag komt de bestrijding van polio ten goede. 
 

Plastic soup en milieu 
Als club hebben wij de volgende handen uit de mouwen activiteiten: 

• Plastic afval verzamelen ism ROVA langs toegangswegen in oa. Dedemsvaart, Ommen; 

• Afval verzamelen langs een geadopteerd deel van de Overijsselse Vecht bij Ommen/Dalfsen; 

• Opschot verwijderen uit het natuurgebieden, oa. Junner Koeland. 
 

Maatje op maat 
Maatje op Maat biedt ondersteuning bij studie, sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren en bij 
praktische zaken. Het maatje is een volwassen vrijwilliger die een ‘stukje meeloopt’ met de jongere tijdens 
de schoolloopbaan, zolang het nodig is; net zoals de Emmaüsgangers deden. Het maatje is een klankbord 
bij opleiding, stage, privéleven, bijbaantjes en contact met instanties. Zie ook: www.maatjeopmaat.nl 
Project is geïnitieerd door ons clublid Nabil Sahhar.  
 

Overige kleinere projecten (Stichting Rotary Ommen-Dedemsvaart helpt) 
Projecten die gedurende het jaar worden opgepakt en voorbij komen. Deze worden betaald vanuit onze 
ANBI stichting. 

• Fietsen actie voor Oekraïense gasten in de regio; 
Fietsen schaffen wij als leden aan, knappen ze op en de fietsen worden vervolgens overgedragen 
aan meerder opvanglocaties 

• Andere kleine giften aan individuele personen; 

http://www.maatjeopmaat.nl/

