
CLUBNIEUWS

SAMENWERKING CLUBS VOOR
KINDEREN IN CALCUTTA

Frederique Vogel en Mathieu Maes [leden van RC
Horst-Sevenum-Maasdorpenl bezochten onlangs
met Peter Walter van de Duitse zusterclub Viersen-
Schwalm-Nette de oudste Rotaryclub van Azië:
RC Calcutta. Eerstgenoemde clubs ondersteunen
inmiddels zo'n vijf jaar een zuigelingen- en
kindervaccinatieprogramma in Calcutta. Met
een Matching Grant vanuit de Rotary Foundation
en districtsgelden is een budget van 100.000
euro bijeengebracht. Daarmee zijn vijftigduizend
vaccinaties uitgevoerd vanuit een hospitaaltje
waaraan een Duitse arts is verbonden. Hij gaat
veelal de wijken in waar hij 'spreekuur' houdt.
Alle gelden worden beheerd en gecontroleerd door
RC Calcutta.

Kinderen van de tijdelijke werkers bij de steenfabrieken
hebben geen school en hangen wat rond in de zelf
opgetrokken huizen, dag in dag uit stofhappend

• zelfstandig adviseur groene mobiliteit
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• • • Nog maar een half jaar maakt ze deel
uit van Re Scherpenzeel-Woudenberg en ze is het jongste lid
Inét 34 jaerl, Toch heeft Elske van de Fliert, zelfstandig adviseur
bij Zero-e, nu al een 'groene' stempel weten te drukken op
haar club. Zo nodigde ze de Nederlandse Emissieautoriteit uit
voor een presentatie over de uitvoering van emissiehandel en
denkt ze mee over lezingen en activiteiten. Van de Fliert: 'Ik
vind het leuk om bij Rotary vooral de people-kant van maat-
schappelijke verantwoordelijkheid te belichten. Zo lever ik echt
een bijdrage als mens, niet alteen als ondernemer: Binnen
haar bedrijf ondersteunt ze overheden en bedrijfsleven met
het opstellen, implementeren en uitvoeren van milieubewust
mobiliteitsbeLeid. Van de Fliert: 'De drietrapsraket is: minder,
groener, schoner. Lukt het één niet, zet dan de volgende stap:

SPELLEN VOOR LEERGELD
Dictees zijn populair onder
Rotarians. RC Geldermalsen
organiseerde half maart een
succesvol dictee voor 130
kinderen, 's avonds was het
de beurt aan de [ruim 70l
volwassen deelnemers. De
opbrengst is bestemd voor
stichting Leergeld West-
betuwe. Dictee maken?
Kijk op www.rotary.nl/
geldermalsen

of Rotarians. Was het niet in
de kanalen en grachten, dan
kwam het wel uit de lucht.
Mede dankzij de waterspor-
tende leden van RCCoevorden
werd het een drukbezochte,
aangename happening. Het

nieuwe kanaal Erica-Ter Apel,
dat Coevorden extra ontslui-
tingsmogelijkheden biedt naar
het noorden en Duitsland,
wordt eind mei geopend door
onze spiksplinternieuwe
koning Willem-Alexander.

WOELIGE BAREN
Water was er genoeg in
Coevorden, tijdens de jaar-
vergadering van de Interna-
tional Yachting Fellowship
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