Wat is Rotary?
Rotary is een wereldorganisatie van professionele mensen
die zich inzetten voor humanitaire doelen.
Vrijwilligers zetten zich in voor diverse projecten:
armoede, honger, polio... m.a.w. dienst aan de gemeenschap:
“Service above self.’
Daarnaast is er ook een grote belangstelling voor de jeugd,
“de leiders van de toekomst.”
Clubs en districten ontvangen en zenden jaarlijks 8.000
jongeren van 16 tot 19 jaar uit die hun vakantie of een
volledig schooljaar in het buitenland willen doorbrengen.
Ongeveer 1,2 miljoen rotariërs die tot meer dan 32.000
clubs wereldwijd behoren, creëren zo een netwerk
van vrijwilligers om dit programma te ondersteunen.
Interesse?
Neem contact op met de plaatselijke Rotaryclub
en vraag naar de jeugdverantwoordelijke.
Je vindt de lijst van de clubs op de website.

Voor meer info mail naar:
ryechair2140@telenet.be

STEP
SHORT-TERM UITWISSELINGS- EN VAKANTIEPROGRAMMA’S

STEP: wat en voor wie?
Een unieke manier om een ander land, andere cultuur
en taal te leren van binnenuit.
Of je uit een Rotaryfamilie komt of niet, maakt
helemaal niets uit. Je hebt wel een Rotaryclub nodig
die je wilt voordragen, een zgn. sponsorclub.

Short-Term Youth Exchange Program “STEP”... iets voor jou?
Boeit het je om nieuwe mensen, culturen en talen te ontdekken?
Leg je gemakkelijk contacten? Dan is dit beslist iets voor jou!

1. “Family to Family” uitwisseling
Wat?
Je gaat naar een gastland in het buitenland voor
enkele weken en daarna komt de dochter of zoon
van deze familie ook voor enkele weken naar jouw
thuis.
Voor wie? Je bent tussen de 15 en 19 jaar. Kosten?
€ 150,- dossierkosten, verzekering, zakgeld,
reiskosten, paspoort en eventueel een visum.

Waarheen?
USA, Canada, Mexico, Brazilië, Indië, Japan, Taiwan,
Thailand, Zuid-Afrika. Ook Europese landen zijn
mogelijk.
Eender waar je gaat, het wordt een unieke belevenis
en je zal merken dat de wereld kleiner is dan je ooit
dacht en dat “anders” niet beter of slechter is.

Wees er snel bij!

2. "HEP" internationale kampen en tours
Wat?
Eén of meerdere Rotaryclubs organiseren een kamp
met sport, cultuur en plezier. Je verblijft samen met
studenten uit verschillende landen bij lokale gastfamilies en maakt zo kennis met andere talen en
culturen. Verschillende Europese landen en vaak
ook daarbuiten organiseren in de periode van juni tot
september zomertours en speciale kampen zoals
zeil-, ski- en sportkampen.
Voor wie? Je bent tussen de 15 en 22 jaar.
Kosten? € 150,- dossierkosten, zakgeld, reiskosten,
paspoort en eventueel een visum.

