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De opbrengst van de actie Sterren Stralen is bedoeld om 
geld in te zamelen voor Kinderen in de knel. Het betreft 
kinderen uit de regio Veendam, die vanwege financieel 
onvermogen van hun verzorgers in de knel zitten en 
daarom niet mee kunnen doen aan activiteiten die 
voor hun ontwikkeling zo belangrijk zijn.

Wat houdt dit project in!

Stralen’
‘Sterren

“Wat is er 
mooier dan 

de glimlach 

van een kind”?
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RotaRy VeenDam: 
ambitieus en dynamisch
Rotary Club Veendam voelt met haar meer 

dan 81 jaren jonger dan ooit. Oorzaak…, 

een gezonde mix van jongere en oudere 

professionals, mannen en vrouwen uit 

vele lagen van de bevolking.  Het beeld 

van de, gesettelde, oude mannenclub die 

sigaren rokend, af en toe weldoen, is echt 

achterhaald.  

Nu is het een moderne, toegankelijke, 

professioneel krachtige, internationale 

vrijwilligers organisatie met kennis, 

ervaring en vernieuwende/inspirerende 

ideeën  voor alle generaties. 

Rotary lid zijn betekent dan ook dat je 

vanuit de gezelligheid, kameraadschap 

en maatschappelijke verantwoordelijkheid 

doet wat in je vermogen ligt om, vanuit 

jezelf en vanuit je vakgebied, een zinnige 

bijdrage te leveren aan de projecten van 

de Rotary lokaal en internationaal. 

Voor het lidmaatschap van Rotary 

moet je worden gevraagd ( je kunt bij 

zittende clubleden wel aangeven dat je 

belangstelling hebt) en als lid wordt van je 

verwacht dat je zoveel mogelijk aanwezig 

bent  op de bijeenkomsten. Bovendien 

wordt je inzet verwacht  bij de projecten 

van de Rotary Club Veendam die de club 

tot die actieve ‘serviceclub’ maakt die het 

vandaag de dag, ook na meer dan 81 jaar, 

nog steeds is. 
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St. LeeRgeLD ZuiDooSt gRoningen, 
afdeling Veendam, Pekela, Menterwolde 
St. Leergeld heeft als 
motto: “alle kinderen mo-
gen meedoen”. Ze maakt 
met o.a. het geld van de 
actie sterrenstralen de 
deelname van kinderen 
uit armoede gezinnen 
aan maatschappelijke 
activiteiten mogelijk. Zij 
onderscheidt zich door 
haar brede doelstelling 
die naast onderwijs ook 
sport, cultuur en welzijn 
omvat. Leergeld heeft 
een eigen actieve vrijwil-
ligersorganisatie in het 
veld, komt bij mensen 
thuis, doet een gedegen 
inkomenstoets en gaat na 

of alle mogelijke andere 
financiële bronnen zijn/
worden benut voordat zij 
de eigen middelen aan-
spreekt. Zij is het laatste 
vangnet. Ook de juiste be-
steding van de middelen 
wordt getoetst en er wordt 
nagegaan of kinderen ook 

werkelijk gebruik maken 
van de geboden moge-
lijkheden. St. Leergeld 
verstrekt nooit geld maar 
maakt deelnemen voor de 
betrokkenen mogelijk. We 
geven nu “geld” om later 
geen “leergeld” te hoeven 
betalen!

Stichting Voedselbank Veendam-Menterwolde

goeDe DoeLen Die De actie ‘SteRRen StRaLen’ onDeRSteunt:

De voedselbank verrast 

mensen die afhankelijk 

zijn van de voedselbank 

zoveel als mogelijk met 

een kerstpakket. 

Dit jaar zal het geld van 

de actie sterren stralen 

worden besteed aan extra 

attenties voor kinderen in 

die pakketten.

Humanitas besteedt het 
geld van de actie sterren 
stralen aan de organisatie 
van de kindervakantie-
weken, waarbij voor het 
vervoer een beroep wordt 
gedaan op vrijwilligers 
van de Rotaryclub. Verder 
organiseert zij in de Sin-
terklaasperiode een speel-
goedactie voor kinderen tot 
12 jaar. Tot slot wordt het 
geld besteed aan een voor-
leesproject voor kinderen 
in gezinnen met een taal-
achterstand, waarmee de 
zelfredzaamheid op latere 
leeftijd wordt bevorderd.

Humanitas is er voor men-
sen die het even niet in 

hun eentje redden. Ze vin-
den steun in een van onze 
meer dan 700 activiteiten, 
variërend van maatjes-
contacten bij inburgering 
tot het doorbreken van 
eenzaamheid. En van op-
voedingsondersteuning tot 
rouwverwerking.

De activiteiten van 
Humanitas zijn verdeeld 
over zes thema’s:
• Eenzaamheid
• Opvoeden
• Opgroeien
• Detentie
• Thuisadministratie
• Verlies
Die aanpak werkt. Jaarlijks 
geven onze ruim 13.000 

vrijwilligers meer dan 
52.000 mensen het zelfver-
trouwen terug dat ze nodig 
hebben om op eigen kracht 
iets aan hun situatie te ver-
anderen.

De projecten en activiteiten 
van Humanitas worden 
door lokale afdelingen in 
het hele land georgani-
seerd.

De Vennen is een woonlocatie voor 20 
kinderen met een licht verstandelijke be-
perking en ernstige gedragsproblemen 
midden in een woonwijk in Muntendam. 
Dit huis biedt de kinderen die onder de 
hoede van jeugdzorg vallen, een veilige 
plek om op te groeien midden in de 
samenleving. De zorg is intensief 
maar biedt weinig ruimte voor extra’s 
met de feestdagen. Het geld van de 
actie sterren stralen wordt gebruikt 
om deze 20 kinderen met Kerst een 
extraatje te kunnen geven.

De Vennen Muntendam (Stichting De Zijlen)

HumanitaS  

“De zon komt 
op voor iedereen 
Humanitas ook”
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