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Ni invitas vin, karaj Rade-anoj,
legi la sekvajn informojn!

RADE-MEMBRO, GUBERNIESTRO EN DISTRIKTO 4560
Kiel vi scias, ĉiujare ROTARY INTERNATIONAL ŝanĝas siajn estrarojn je interna
cia, distrikta kaj kluba niveloj. Certe tiu fakto kontribuas al la centjara sukceso kaj
disvastiĝo de la organizaĵo.
Inter la 535 distriktoj kun siaj 35.000 kluboj
ni ĝoje informas vin, ke membro de RADE
iĝos guberniestro de la distrikto 4560 en la
subŝtato Minas Gerais, en Brazilo, ekde julio 2016.
Ni invitas vin sendi gratulojn al la retadreso: João Otávio Veiga Rodrigues, otaviotutor@gmail.
com. João Otávio, tre fervora rotariano kaj esperantisto, estos kortuŝita ricevi mesaĝojn!

ROTARY en la Universala Kongreso de urbo Nitra
Venontmonate okazos la Universala Kongreso de UEA en Slovakio, urbo Nitra. Estos
bona okazo renkonti ĉiujn membrojn ĉe la RADE-stando n-ro 25 dum la Movada Foiro,
sabaton la 23an julio, 19a horo. La RADE-prezidanto Joseph van der Vleugel vin bonvenigos tie!
Dum la kongresa semajno okazos Rotaria festo
dum kiu nia membro
prof. Davide Astori (Italio) ricevos la premion
Paul Harris, pro sia forta
engaĝiĝo krei la unuan
rotarian
elektronikan
Esperanto-klubon en sia propra distrikto
2050.

Ĝi jam dum du jaroj funkcias, laste sub la pre
zidanteco de Leif Nordenstorm (Svedio) kaj
ekde julio sub la prezi
danteco de Joseph Van
der Vleugel (Belgio).
Estas ankaŭ planata
vizito al du lokaj rotariaj kluboj en Nitra!
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Lastaj novaĵoj
Leĝdona konsilio

rotaraktANo

Rotary International (RI) estas pli ol centjara
organizaĵo kun siaj tradicioj, ritoj, reguloj kaj
statuto. Sed ĉiun trian jaron kunvenas konsilio de la 535 distriktoj por pristudi kaj aprobi, aŭ ne, novajn proponojn.

La membro de nia
estraro
Leandro
Freitas estas elek
tita en São Paulo
kiel reprezentanto
de Rotarakto en sia
distrikto ĉe la guberniestro.

La lasta kunsido en aprilo estas historie
revolucia evento, preskaŭ same kiel tiu
en 1989, kiam la konsilio permesis al virinoj
esti membroj de Rotary International.
Konstatante, ke la tradicioj riskas iĝi rutinaj,
ĉiusemajne, en sama loko, kun samaj personoj, jam en 2010 RI komencis permesi
la kreon de elektronikaj kluboj. La spertoj
montris, ke ili bone prosperas. La konsilio
nun faris historian decidon: ĉiuj 35.000
kluboj ne plu distinĝiĝas inter tradiciaj kaj
elektronikaj, sed ili rajtas kunveni kiam, kie
kaj kiamaniere, ĉu rete ĉu persone, kiom
ofte dum monato laŭ komuna decido de la
membroj.
La akiro de la nacia revuo ne plu estas
deviga.
Rotaraktanoj kun la profesia profilo de
rotariano ekde nun rajtas eniri en tradician rotarian klubon, tamen povos daŭrigi
en sia antaŭa Rotarakta klubo. Kun tia
plia fleksebleco oni atendas pligrandigi la
membronombron, tamen restas tuŝitaj nek
la kvar etikaj demandoj, nek la slogano
“amikeco por servi”, kiuj estas la bazo de la
organizaĵo.
forpaso
Nia tre aktiva membro Michael Cwik el
Belgio bedaŭrinde ne sukcesis venki
sian gravan malsanon. Li ofte kunlaboris volontule en la standoj de la Rotariaj Internaciaj kunvenoj. Ni funebras
lian forpason en 2015.

esperanto-agado en rotary
Daúras nia agado pli detale informi pri
Esperanto kaj ĝia historio en RI-kluboj
responde al iliaj invitoj. Bona ekzemplo estis
samideano Otto Nelken, kiu prelegis laste
en rotaria klubo en Meschede, Germanio.
Ni ĉiufoje volonte sendas al la prelegonto
informmaterialon pri la temo.
elektronika Rotaria klubo
La unua esperantista eKlubo, nome Rotary eClub Esperanto, realigis en sia dujara
funkciado jam tri belajn projektojn:
• Sub kunordigo de nia
prezidanto Joseph,
pluraj niaj membroj
tradukis kaj nun revizias la italan versi
on, el esperanto, de
la bela libro en bildstria formo pri la vivo
de Paul Harris.
• Alia projekto financis parte la eldonon de sciencaj kajeroj por
simpozio (en Esperanta kaj pola lingvoj) en
la Vroclava Universitato, Pollando, pri la
vivkondiĉoj de pliaĝuloj tutmonde. La
projekton realigis du membroj de la eKlubo
Esperanto, Małgosia Komarnicka kaj Ursula Grattapaglia per videokonferenco.
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• Nia tria projeto, donacis, per la financaj
rimedoj de la eKlubo, agrikulturajn laborilojn
al 50 junaj malriĉaj kamparanoj loĝantaj sur
grundo donacita de la brazila registaro. Ili
partoprenas dujaran kurson en la eduka
institucio Fazenda-Escola Bona Espero pri
agroekologio, nutrado kaj mediprotektado
(ĉefe de naturaj fontoj kaj arbaroj).

ROTARY INTERNATIONAL
Se vi apogas niajn celojn, kiuj plene kongruas kun la kvar etikaj principoj de Rotary,
membriĝu senkoste en nia amikaro!
Bonvolu sendi retpoŝte la ĉi-suban aliĝilon  
plenigita al la sekretario Giuseppe Grattapaglia:
bonaespero.brasil@gmail.com
Nomo ………………………………......……………...………
Rotaria Klubo kaj Distrikto …………......…………………
Membro-numero de RI ekde (dato) ….........…………….
Respondecoj en Rotary ……..…….…….................……
Urbo kaj lando ………………………….……...………….....
Adreso …………………………………..……......…………..
Telefono kaj retpoŝto …………………..……….....….……
Profesio ………………………….……….............….…….…
Esperanto-parolanto ekde (dato) ………......………….…
Parolataj lingvoj ……………………..….....………………..
Pliaj informoj (laŭvole) ………...……......…………………
Dato, subskribo .....................................................………

R.A.D.E. Rotaria Amikaro de Esperanto
La Estraro de ROTARY INTERNATIONAL stimulas la rotarianojn kun komunaj interesoj pri profesiaj, humanecaj, kulturaj aŭ distraj aktivecoj starigi
neformalajn grupojn por realigi la celojn de RI.
La grupo RADE, konsistanta el rotarianoj, kiuj
uzas kaj apogas la internacian lingvon Esperanto,
celas realigi la idealojn de ROTARY INTERNATIONAL por Interkompreno, Amikeco kaj Paco
inter la nacioj, faciligi la personajn kontaktojn inter
Rotarianoj de malsama lingvo-deveno kaj disvastigi la humanecajn internaciajn servojn de RI.

Estraro
Honora Prezidanto: Eskil Svane (Svislando)
pouzasco@gmail.com
Honora Prezidanto: Marc Levin (Francio)
marc.j.levin@orange.fr
Prezidanto: Joseph van der Vleugel (Belgio)
joseph.vandervleugel@skynet.be
Sekretario: Giuseppe Grattapaglia (Brazilo)
bonaespero.brasil@gmail.com
Estrarano: Sherry Wells (Usono)
esperantosherry@tm.com
Estrarano: Leandro Freitas (Brazilo)
freitas.letras@gmail.com
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