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Saluton al vi, karaj membroj de nia RADE amikaro!
Mi dankas nian sekretarion Giuseppe, kiu ĉiam zorgas pri regula aperigo de nia
informilo. Efektive tio estas grava por resti membro de la rotariaj amikaroj, kies
ni estas la plej malnova. Mi ne forgesas Christoph, kiu lastatempe estis tre
aktiva pri la aktuala sanitara krizo. Fine mi gratulas la estraranojn João Otávio
kaj Sônia Lucio kiu ĉi-jare festas, kun la aliaj membroj, la trian jaron de ekzisto
de la elektronika rotaria klubo esperanto-brasil. Kiel diras nia sekretario, estus
interese ke ĉiu membro de RADE skribu al li por ekspliki kion faris, faras aŭ
faros sia klubo. Oni povus konstati (mal)similecon, kiu estus bona ideo por agi
en nia klubo. Sukceson al vi ĉiuj.
Joseph van der Vleugel

ROTARY KONEKTAS LA MONDON estas nia slogano ĉijare

ROTARY DONAS OPORTUNECOJN la venontjara slogano.
Konekti komputilon estas laboro, sed konekti homojn estas arto! Ni radeanoj
vivas en diversaj kulturoj, en malsamaj landoj, sed nin unuigas la idealoj de
esperantismo kaj la ideologio de homa solidareco en Rotary International.

LA PANDEMIO PRO KORONAVIRUSO Subite ek de kelkaj monatoj
la homaro devas timi nevideblan mortigan malamikon. Viruson.
Jam la mondo kalkulas kun pli ol 5 milionoj da infektitoj, kun pli ol 300
mil mortintoj, kun katastrofaj situacioj en hospitaloj pro
manko de sufiĉe da instalaĵoj kaj kuracistoj. Kelkaj
ŝtatestroj deklaris ke estas nur “malvarmumoj” kaj tute
ne serioze pritaksis la pandemion.
Nun homoj postkuras la faktojn kaj ankoraŭ ne estas videbla la
forigo de la sociaj distancigoj kaj la deviga uzo de
vizaĝprotektiloj. Tamen registaroj volas akceli la malfermon de la
ekonomio por eviti pliajn mortojn pro malsato.
La situacio momente ne estas travidebla kaj iel senespera.
Kvankam la regulo estas “restu hejme”, tamen rotarianoj klopodas helpi en siaj
komunumoj. Kiuj el inter vi partoprenis kaj partoprenas aktive klubajn iniciatojn
kiel distribuo de manĝaĵoj, de vizaĝprotektiloj por flegistoj kaj kuracistoj, kiel
okazis en multaj brazilaj kluboj, bonvole raporti al la sekretario por ke ni aldonu
tion al la agadoj de rotarianoj-esperantistoj en nia elektonika hejmo supre indikita.

Kelkaj alarmigaj faktoj pri membreco en Rotary
Ni ĉiuj estas membroj de ROTARY INTERNATIONAL, kaj legante la revuojn
naciajn kaj internacian, konstatas, ke kvankam la kluboj varbas daure novajn
membrojn, tamen multaj forlasas la klubojn kaj la membronombro tutmonde ne
kreskas, sed eĉ malkreskas. Kaj nia fakasocio RADE same perceptas tiujn
faktojn de eniro kaj forlaso de membroj.
Pro tio estas tre interesa, koni la statistikojn pri tiu fenomeno, prezentita de nia
monda administracio en Evanston, Usono.
Se iu vin demandas, kio estas Rotary? Ĉu ni ĉiuj kapablas aŭtomate elegante
respondi: “Rotary unuigas respondeculojn, kapablaj grupe debati novajn
ideojn kaj proponojn kaj alpreni la koncernajn decidojn por realigi
pozitivajn ŝanĝojn en la mondo”.
Fakte, ĝis kiam ĉiutage infanoj mortas pro malsato kaj malsanoj, kiam militoj
okazas kaj manko de pura akvo al milionoj, R.I. havas senfinan kampon por
daurigi realigi senhalte grandajn kaj malgrandajn projektojn. La intima sento de
solidareco kaj la deziro aktive helpi ekzistas en ĉiuj autentikaj rotarianoj!
Nia centra administrado komprenis el la statistikoj de tiuj, kiuj forlasas la klubon,
ke iliaj motivoj por eniri estis ne tiu nomita supre. La persono estis ofte altirita
ĉar amiko, parenco aŭ najbaro de rotariano, kiu rakontas pri belaj festoj kaj
amikecoj, ekskursoj kaj tagmanĝoj, kaj tiel konvinkis lin eniri la klubon.

Tiaj homoj ofte ne adaptiĝas kaj forlasas la klubon je 22% en la unua jaro, kaj
30% en la dua jaro. Ili ne sentas sin agrable kiel novuloj inter tiuj, kiuj jam vivas
10 aŭ 20 jarojn en la klubo ofte tro tradicia kaj tro emfazante la amikecon kaj la
brakumojn kaj la babiladon sed ne faras projektojn Ili forlasas por konsideri tro
kostan la membrecon (31%) aŭ estas vere seniluziigita pri la medio de la klubo..
43% ne rekomendas sian forlasitan klubon al aliaj personoj! Kaj 35% tute ne
rekomendas aliĝon al R.I. Tiuj statistikaj rezultoj estas vere alarmigaj, ĉu ne?
La datumoj estas tre gravaj kaj klarigas, kial dum la lastaj dek jaroj, giganta
nombro forlasis la lokajn klubojn (1.387.575 personoj), se vi konsideras ke
nuntempe R.I. havas tutmonde iom malpli ol tiun sumon. Grava krizo.
Oni ne povas entuziasmiĝi pri io, kion oni ne konas profunde! Kaj la instruoj al
kandidatoj pri nia organizaĵo estas esence gravaj kaj bedaŭrinbde ofte ne okazas.
.

La elektronika Rotary klubo ESPERANTO BRASIL
Antaŭ Kelkaj tagoj, dimanĉo la 17ª majo 2020, tiu klubo festis per
Zoomvidkonferenco sian naskiĝdatrevenon per prelego de invitita esperantistoj,
Alex Cesario. Li prelegis pri sufiĉe interesa temo: “La malŝatata vero pri la ekesto
de la korona viruso” kun la ĉeesto de klubmembroj el pluraj landoj kaj invititaj
gastoj. Se iu deziras koni la enhavon, sufiĉas viziti la kluban Domon en la adreso
https://rotaryclubdeesperantobrasil.org/ Ĉiu dimanĉe 15:00 horo en Brasilia la klubo
kunvenas en Zoomvidkonferencoj krom en sia kluba Domo. Plej ofte okazas
prelegoj de konataj esperantistoj kun sekvaj debatoj pri la temoj.
Kiam la klubo antaŭ tri jaroj estis fondita, mulltaj rotarianoj en la brazila distrikto
4560 rigardis ĝin kiel strangaĵon, ne nur ĉar oni uzas nekonatan de ili lingvon sed
ĉar ili renkontiĝas nur virtuale! Kaj vidu, kiel la mondo ŝanĝiĝis! Nun ili ĉiuj petas
nian klubon instrui al la aliaj 60 kiamaniere organizi sukcese e-klubrenkonton.Nia
sperta membro João Otavio, eksa guberniestro, nun majstras ĉiutage virtualajn
eventojn en la distrikto, eĉ por realigi la distriktajn asembleojn.
Tiu klubo tuj fine de apriilo decidis fari donacon de surtukoj por kuracistoj kaj
flegistoj, krom centojn da vizaĝprotektiloj al hospitalo en malgranda urbo.
Statistikoj en Brazilo kaj Italio konstatis ke en hejmoj de maljunaj homoj la
mortoprocentaĵo estas tre alta. La distrikto 4560 nun organizis en 47 urboj liston
de ĉiuj hejmoj por olduloj, testas ĉiujn kaj forportas la infektitojn, ĉar en Brazilo
okazas absolute nesufiĉa asisto en ĉi pandemio.

La Rotary klubo Louvain-la-Neuve ( antaŭe distrikto n°2170, ekde
julio 2020 distrikto n° 2150)
1. En Belgio oni ŝanĝis la teritoriojn de la distriktoj. Antaŭe ni havis 3
dulingvajn distriktojn (parolatajn la nederlandan kaj la francan), kiuj
etendiĝis de la norda al la suda parto de la lando. Nun ni havas 2

nederlandajn parolantajn distriktojn kaj 2 francparolantajn distriktojn, nia
ĉefurbo Bruselo estas dividita en du partoj.
2. La klubo, helpe de najbaraj kluboj, kolektis monon por ke hospitalo povos
aĉeti respirilojn. La prezidantino kudris multajn maskojn, kiujn la klubo
donis al loĝantoj de la urbo senpage sed ili povis laŭelekte kotizi por nia
bonfara agado.
3. Krom nia retejo (https://louvain-la-neuve.rotary2170.org/ ) ni konstuis
fejsbukan ligilon https://www.facebook.com/RotaryLLN/
por iomete
reklami pri niaj celoj, ĉar ni ankaŭ konas krizon pri membreco.
Estos intereso, ke niaj radeanoj raportu pri la iniciatoj de siaj kluboj rilate la
pandemion aŭ ion alian. Sendu la tekstojn al la sekretario Giuseppe Grattapaglia
grattapagliabeppe@gmail.com aŭ al la prezidanto Joseph van der Vleugel.
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