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I
n 1905 werd in Chicago de
Rotary International opge-
richt door Paul Harris, die
met een stel vrienden samen
lunchte of dineerde en over-

legde hoe ze iets konden doen
voor de gemeenschap waar ze

deel van uitmaakten. Dat samen
tafelen werd telkens bij iemand
anders gedaan, het roteerde, van-
daar de naam Rotary. Al gauw
breidde de groep zich uit, met in
1911 een vestiging in Canada,
daarna een in Londen. Wereld-

wijd telt de serviceclub intussen
1,2 miljoen leden, met 34.000
clubs in meer dan 200 landen.
Rotary International wordt
wereldwijd op roulatiebasis ge-
rund door een wereldvoorzitter,
die een jaar aanblijft en die zijn

eigen logo en ook het thema waar
hij zich dat jaar op wil concentre-
ren, meedraagt. Dit logo en het
thema worden altijd samen met
het bestaande Rotary-logo ge-

bruikt. De clubs zijn autonoom
en niet gebonden aan het hoofd-
kantoor, dat nog steeds gevestigd
is in Chicago. De grotere Rotary-
landen zijn na de Verenigde Sta-
ten, India en Japan.

In het 32e bestaansjaar van 
de club werd in 1937 de Rotary 
op Curaçao opgericht. In het be-
gin was het een mannenclub, en
in 1990 werden de eerste vrou-
wen geïnstalleerd. Curaçao telt
sinds kort twee Rotaryclubs. De
oudste is de Rotary Club of Cura-
çao en bestaat vandaag, op 10
maart 2012, 75 jaar. De ‘dochter-
club’ de Rotary Club of Willem-
stad, is opgericht in 2002. Bij de
Rotary Club of Curaçao is de
voertaal Engels en de leden ne-
men de regels nog in acht, met
het zingen van het openingslied
en gepaste kleding. Vereiste is
een maaltijd, zoals aan het begin
van de oprichting in 1905. De
club doet dat wekelijks op de don-
derdag in Landhuis Zeelandia.
De andere club hanteert het
Nederlands als voertaal. Daar gel-
den minder strenge regels en de
kleding is ‘casual’. Door het auto-
nome karakter van de Rotary,
kunnen er per land meerdere
clubs zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld
vijf op Sint Maarten en drie in
Paramaribo, Suriname. Vanwege
de jarenlange ervaring heeft de
Rotary Club of Curaçao de ande-
re clubs op Sint Maarten, Aruba,
Bonaire en Suriname helpen op-
richten.

Een totaal van 40 tot 60 clubs
samen vormen een district, met
aan het hoofd een gouverneur.
De Benedenwindse eilanden
(Aruba, Bonaire en Curaçao) zijn
vanaf 1939 verbonden aan het
Venezolaanse district, betreffen-
de het oostelijk deel van Venezu-
ela, met een Venezolaanse gou-

verneur. Doordat de gouverneur
constant tussen de aangesloten
clubs moet reizen, zijn het bijna
altijd Venezolaanse clubs die de
gouverneur leveren. Twee maal
heeft
Curaçao
deze ho-
ge post
mogen
bekle-
den en
Aruba
één
keer.

In de
afge-
lopen 75
jaar heeft de Rotary Club of Cura-
çao slechts één vrouwelijke voor-
zitter gekend, Tone Møller, die in
2004 benoemd werd. Maar die
achterstand wordt snel inge-
haald, daar de huidige voorzitter
Vinod Daswani opgevolgd wordt
door twee vrouwelijke voorzit-
ters: Helvig van de Laarschot-
Jonckheer (die aantreedt op 1 juli
2012) en Daisy Tyrol-Carolus, die
tekent voor het jaar 2013-2014.

Er zijn diverse ereleden onder
wie de 90-jarige Rudy Dovale,
Huub Bongers, Henk Beaujon
en Papy Jesurun. Lio ‘Paps’ Ca-
priles en de gouverneur van Cu-
raçao, Frits Goedgedrag, zijn
twee ereleden buiten de club.

De Rotary Club of Curaçao or-
ganiseert elk jaar een ‘Car Lotte-
ry’, met verschillende prijzen,
een golftoernooi en de ‘Feria Ro-
taria’, die telkens weer duizen-
den bezoekers trekt op het Brion-
plein en waarvan de opbrengst
naar het goede doel gaat. Een an-
der lopend project, sinds het be-
staan van de Rotary, is de wereld-
wijde bestrijding van polio.

In verband met het 75-jarig be-
staan zijn er reeds verschillende

donaties gedaan en staat er nog
veel meer te gebeuren. In totaal
werd al aan 50 instellingen gedo-
neerd, ter waarde van samen on-
geveer 4 miljoen gulden de afge-

lopen 10 jaar. De geldhoeveelhe-
den variëren van 3.000 tot
250.000 gulden. Voor het ver-
voer van ouderen werd een splin-
ternieuwe bus geschonken aan
de organisatie Stichting Karchi
60+, met faciliteit voor vier rol-
stoelen. Ook worden vijf ruim-
omvattende studiebeurzen toege-
kend in het kader van ‘Adopt a
Highschool Student’, waarbij de
studie-uitgaven van vijf leerlin-
gen vijf jaar lang worden be-
kostigd. Dit project gaat gepaard
met een extra maandelijkse bij-
drage door leden van de Rotary
Club of Curaçao.

Fundashon Autismo Kòrsou
kreeg een donatie van 50.000
gulden. Aan een project in Soto
werd een uitzonderlijk hoge do-
natie van 250.000 gulden ge-
daan, om voor de jeugd een veld
en clubhuis te verzorgen, dat niet
alleen op sportgebied functioneel
moet zijn, maar ook als opvang
na school moet dienen. Het is
een totaalproject van 450.000
gulden, waaraan de Rotary met
250.000 gulden voor iets meer
dan de helft bijdraagt. De rest van
het bedrag is aangevuld door de

opbrengsten van een succesvolle
veiling. Verder kreeg Fundashon
Musikal Banda’bou een donatie
van 45.000 gulden, voor aan-
schaf van meer klassieke mu-

ziekin-
strumen-
ten, om
jongelui
al heel
vroeg
met klas-
sieke
muziek
in aanra-
king te
brengen.

Er is
ook een groep jongeren, die elke
middag spontaan met een dage-
lijkse fietser meereed op zijn
fietstochten. Nadat er gesponsor-
de fietsen voor deze jeugd be-

schikbaar werden gesteld ont-
stond de fietsclub Westpunt Ri-
ders. Zij komen nu in aanmer-
king voor de bouw van een club-
huis.

De districtsconferentie, die
voor het laatst 10 jaar geleden op
Curaçao gehouden werd, valt dit
jaar samen met de 75-jarige vie-
ring van de serviceclub. Festi-
viteiten zijn van 4 tot 7 april, op 5
april ’s avonds in het Riffort in
Otrobanda is er een publiek feest.
Op 6 en 7 april zijn de formele
dagen, met een galadiner voor de
Rotarians, waarbij onderwerpen
zullen worden besproken, die 
zowel voor Rotary International
als voor het district van belang
kunnen zijn. Ook uitwisseling
van ideeën zal plaatsvinden 
en er zullen verschillende spre-
kers aan het woord komen. Er

worden ongeveer 300 gasten ver-
wacht.

Ter ere van haar 75 jaar, publi-
ceert Rotary voor de leden een
‘hard-cover’-gedenkboek, dat is
opgedragen aan oud-lid Charles
Gomes Casseres. Gomes Casse-
res was sinds 1948 bij de club en
sloot bij zijn overlijden in 2006
een 58 jaar lange Rotaryperiode
af. Het boek belicht de afgelopen
25 jaar van de club en aan elke
voorzitter, die in die periode ge-
zeten heeft, wordt aandacht be-
steed. Verder zijn er verschillen-
de fotoreportages van gehouden
evenementen. De leden krijgen
samen met het gedenkboek, een
cd mee met de digitale versie van
het eerste boek, dat de jaren 1937-
1987 beschreef. Zo kan er terug-
geblikt worden op 75 jaar Rotary
op Curaçao.

Rotary Club Curaçao: 75 jaar dienstverlening
Rotary Club Curaçao begon 75 jaar geleden, op
10 maart 1937 in Hotel Americano op het
Brionplein. De oprichting geschiedde door 29
personen, hoofdzakelijk zakenmensen, maar de
rooms-katholieke kerk verzette zich ertegen,
omdat men dacht met een soort vrijmetselarij en
geheimzinnig genootschap van doen te hebben.
Door Dionys van Nijmegen Schonegevel, een
Nederlander en tevens directeur van de Shell als
voorzitter naar voren te schuiven, werd de Rotary
geaccepteerd.

Door Solange HendrikseHet logo van de huidige
wereldvoorzitter.

Rotary-logo ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan.

Het bestuur (the board) dat aangetreden is in juni vorig jaar met Vinod Daswani als voorzitter. Vlnr. Donardo Vrolijk (public relations), Daisy Tyrol-
Carolus (community service), Fred Rabeling (penningmeester), mevrouw Daswani, Pieter van der Valk (secretaris), Vinod Daswani (voorzitter),
Thomas Hacker (district governor), Helvig van de Laarschot-Jonckheer (aankomend voorzitter), Kenny Kenword (ex-voorzitter), Ken Berends, Gerard
Pijnacker, Shaffie Wihby (tweede secretaris). FOTO’S ROTARY CURAÇAO

De viering van 107 jaar Rotary International twee weken geleden. Vlnr. Jaime de Sola (voorzitter
75th anniversay committee), Helvig van de Laarschot (aankomend voorzitter 2012-2013), Vinod
Daswani (voorzitter RCC), Daisy Tyrol-Carolus (aankomend voorzitter 2013-2014).

Een collage van alle slogans die de internationale voorzitters (RI) gedurende de afgelopen 25 jaar hebben gehad. Elke RI heeft een slogan die
overgenomen wordt door alle voorzitters van alle Rotary Clubs overal ter wereld.

Overhandiging van de sleutels van de nieuwe bus, door Rotary-voorzitter Vinod Daswani (r) aan Karchi
60+ directeur Militza Riedel-Rafaela.


