Een nieuw ‘Rotarybos’
samen met Natuurpunt Gent
Sinds een tweetal jaar is er geregeld contact tussen Natuurpunt, Natuurpunt Gent en de Rotaryclubs uit het Gentse.
Vorig jaar werd dit overleg bezegeld met de afspraak dat Rotary een boomplantactie in Rijvissche zal sponsoren. Een eerste
Rotarybos in Gent! Op 17 oktober 2018 mocht Natuurpunt Gent zich uitgebreid voorstellen tijdens de jaarvergadering
van de Gentse Rotaryclubs. De vele aanwezigen reageerden enthousiast. We hopen dat we in de toekomst een stevige
samenwerking met Rotary kunnen opbouwen. Hieronder stelt Rotary zijn werking voor aan Natuurpunt Gent.

Rotary is een wereldwijde organisatie van vertegenwoordigers uit de
zakenwereld en de vrije beroepen die humanitair dienstbetoon
biedt, hoogstaande ethische normen in het zakelijk en professioneel
leven aanmoedigt en werkt aan de opbouw van goodwill en vrede in
de wereld. Het motto van Rotary is ‘Service above Self’, waarmee
wordt bedoeld: je eigenbelang ondergeschikt maken aan het belang
van de samenleving. Er zijn momenteel meer dan 35.000 Rotary
Clubs in 165 landen en wereldwijd tellen de clubs gezamenlijk 1,2
miljoen leden. Rotary heeft ook een jongerenafdeling, Rotaract genaamd.

al omdat drie clubs in Zwijnaarde vergaderen en een van de clubs
goede contacten heeft met de Don Boscoschool die er naast ligt.
Op 23 februari 2019 viert Rotary Internationaal haar 114de verjaardag. De Gentse Rotary- en Rotaractclubs (Gent, Gent-Haven, GentNoord, Gent Portus-Ganda, Gent-Prinsenhof en Gent-Zuid), samen
goed voor een 300-tal leden, konden geen betere dag uitkiezen om
deze verjaardag te vieren door evenveel boompjes te planten tijdens
een grote happening met familie en vrienden, waarvan de details
nog verder worden uitgewerkt.

Eén boom per Rotariër

De sociale functie van een stadsbos is belangrijk voor Natuurpunt, maar ook voor de
Gentse Rotariërs en Rotaracters. Een
stadsbos bevordert de levenskwaliteit op tal van niveaus. In die zin is
het een schoolvoorbeeld van
‘Dienst aan de gemeenschap’.
Het is een duurzaam langetermijnproject aangezien we
hopen dat dit Rotarybos
over honderd jaar nog altijd een groene oase zal
vormen. Rotary en Natuurpunt zitten dus op
dezelfde golflengte voor
het faciliteren en omkaderen van initiatieven die
onze wereld een stuk
beter willen maken.

In 2017 lanceerde Ian Riseley, de Internationale voorzitter van Rotary, een wereldwijde oproep om één boom per
Rotariër te planten. Die oproep
viel niet in dovemansoren bij
de Gentse Rotary- en Rotaractclubs, die besloten om
hierop in te gaan. Om dit
waar te maken namen we
contact op met Natuurpunt. De Gentse afdeling
had haar oog laten vallen op een stuk grond
in Zwijnaarde, in de
buurt van het Hutsepotbos. Daar probeert
men een volwaardig
stadsbos te creëren,
waarin een ‘Rotarybos’ perfect zou passen. Ook voor
de Gentse clubs is die
locatie ideaal, ook

Meer info over de Gentse Rotary- en
Rotaractclubs op www.rotaryingent.be
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