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Wat doet Rotary International? 

Rotary International focust zich hoofdzakelijk op de volgende thema’s : 

• Vrede – en conflictbeheersing 

• Ziektepreventie en – behandeling 

• Water en waterzuivering 

• Gezondheid van moeder en kind 

• Alfabetisering en basiseducatie 

• Economische ontwikkeling 

• gemeenschapsontwikkeling 

  

Om deze doelstellingen te bereiken heeft Rotary International 7 permanente en strak gerunde 
programma’s opgezet (*). 

1. Beurzen aan Rotarycentra voor de vrede 

Jaarlijks selecteert Rotary wereldwijd 100 kandidaten om te studeren in één van haar Vredescentra. Door 
opleidingen op universitair niveau, stages op het terrein en netwerking worden zij gevormd tot efficiënte 
vredesambassadeurs geschoold in het voorkomen en oplossen van conflicten. 

2. Rotary Community Corps (RCC) 

Een RCC brengt een groep niet-rotariërs samen die projecten uitvoeren binnen hun gemeenschap of 
acties van Rotaryclubs steunen. 

3. Rotary Youth Leadership Award (RYLA) 

RYLA’s zijn opleidingsprogramma’s (seminaries en workshops) van 3 tot 10 dagen voor jongeren van 14 
tot 30 jaar. Het doel is leiderschap en burgerzin te stimuleren, probleemoplossend denken aan te 
moedigen en de beroepsethiek te bevorderen. 

4. Jeugduitwisselingen (Rotary Youth Exchange) 

Elk jaar sponsoren Rotaryclubs meer dan 7000 leerlingen (ouder dan 16 jaar) uit het middelbaar 
onderwijs om een jaar (korter kan ook) school te lopen in het buitenland. Er zijn verschillende 
programma’s : 

Uitwisselingen van lange duur (Long-Term) 

Jongeren tussen 16 en 19 jaar lopen aan het einde van hun middelbare studies 1 jaar school in het 

buitenland en verblijven er in een gastgezin. 

Uitwisseling van Gezin tot Gezin (STEP) 

Jongeren tussen 16 en 19 jaar verblijven 4 weken in juli of augustus in een buitenlands gezin. 
Doel : een andere cultuur en leefomgeving te leren kennen. 

Vakantie-uitwisselingsprogramma (Holiday Exchange Program – HEP-OUT) 



Belgische jongeren tussen 16 en 25 jaar verblijfen 2 tot 4 weken in een land lid van de EEMA-zone (**). 

Doel : internationale vriendschappen aanknopen. 

Onthaal van jongeren uit de EEMA-zone in België (HEP-IN) 

Jongeren tussen de 16 en 22 jaar volgen van een opleiding van 2 weken in België. 
Doel : internationale verstandhouding bevorderen. 

Rotex Belgium (Rotary Ex-uitwisselingsstudenten) 

Een feitelijke vereniging van studenten die een jaar in het buitenland hebben verbleven in het kader van 
Rotary Youth Exchange. 
Doel : buitenlandse studenten in België opvangen en ze België beter leren kennen (**) 

5. New Generations Service Exchange (Stages) 

Dit zijn stages voor jonge professionals tot 30 jaar. 
Doel : professionele ontwikkeling en humanitaire actie combineren, internationale ervaring opdoen en 
hun talenkennis verbeteren. 

6. Toelagen (Grants) 

Toelagen verleend door de Rotary Foundation aan Rotaryclubs (zie verder). 

7. Studiebeurzen 

Elk jaar reikt Rotary voor meer dan 7 miljoen US $ aan studiebeurzen uit. Deze worden gefinancierd door 

de lokale Rotaryclubs of door de Rotary Foundation (zie verder). 

  

  

 


