K O N VA N S İ Y O N

Kültür arayışında?

A

çılış oturumu, oturum araları ve Dostluk Ev arasında, 6-9 Hazran
tarhlernde Brezlya’nın São
Paulo şehrnde yapılacak 2015
UR Konvansyonunda Rotaryenler oldukça meşgul olacaklar–
ama şehrn öneml müzelern
zyaret etmek çn vakt ayırmayı
unutmamalısınız. Konvansyon
kokartları sayesnde, 5-9 Hazran arasında Museu do Futebol
(futbol müzes; www
.museudofutebol.org.br) ve
Museu da Língua Portuguesa
(Potekzce Lsan Müzes; www.
museudalnguaportuguesa
.org.br) ücretsz olarak gezleblecek. Daha fazla blg çn www.
rotary2015saopaulo.org.br stesn zyaret ednz: İlgnç olablecek dğer mekanlar se şöyle:
São Paulo Art Museum
(Museu de Arte de São Paulo)
Mmar Lna Bo Bard’nn tasarımı olan bna, şehr sevyesnde
görüü engellememek çn dört
sütun üzerne oturuyor. Müzede
Bottcell, Renor, ve Monet’nn
eserler bulunuyor. www.masp.
art.br
Çağdaş Sanat Müzes
(Museu de Arte Contemporânea) Kısaca MAC olarak blnen
müze, Ibrapuera Parkı çnde
yer alıyor. Resmler, çzmler,
oyma, fotoğraf, heykel, ve
Pcasso, Matsse, Mró, Kandnsky, Modglan, ve benzerlernn kavramsal çalışmaları yer
alıyor. www.mac.usp.br
Modern Sanat Müzes
(Museu de Arte Moderna de São
Paulo) Parque Ibrapuera’da yer
alan MAM Brezlya çağdaş sanatına odaklanıyor. Sanatçılar arasında Cânddo Portnar,
Emlano D Cavalcant, and Tarsla do Amaral bulunuyor. www.
mam.org.br

D I S PAT C H E S

Okul, Honduras’lı çocuklar için büyük anlam taşıyor

T

ennessee Eyaletinin 6760. bölge Rotaryenlerinin, 10 yıldan uzun bir süredir Choluteca
bölgesine yakın köylere elektrik temin etme projeleri devam ederken, Tom Thompson
Honduras’ı ilk olarak 2011 yılında proje ekibinin bir üyesi olarak ziyaret etti. O yıl
çekmiş olduğu resimlerden biri, Uluslararası Rotary’nin yıllık fotoğraf yarışmasında ödül
almıştı. Franklin Rotary Kulübü üyesi ve üst düzey yönetici bulan bir danışman olan Thomson, 2013 yılında Honduras’a geri döndü ve Honduraslı çocuklara yardım amacıyla yürütülen inşaat projesi, yetimhane işleten bir sivil toplum kuruluşu ve Karaib sahillerinin yüksek
tepelerinde yer alan bir okula yardım için çalışmaya başladı. Bölgeden temin edilen bir bağış
ile bölgedeki düşük gelirli tarımla uğraşan ailelerin çocuklarına hitap eden okullara oyun
alanı ve onu korumak için bir çit inşa edildi. Bazı öğrenciler, çok dik olan araziden geçerek
okula ulaşıyor ve anneler de sırayla öğle yemeklerini odun fırınında pişiriyorlar. Okulda
geçirdikleri bir gün sonrası, Thomson ve ve ekibin diğer üyeleri bir aileyi ziyaret ettiler.
Sağnak yağmur nedeniyle talebenin babası ve iki kız kardeşi evin dışına çıkamamışlardı ama
Rotaryenleri memnuniyetle karşıladılar. Karanlık bir evde ve zor koşullarda bile aile birlik
içinde eğitimin kendileri için ne kadar önemli olduğunu gösteriyordu. – SALLYANN PRICE
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Honduras’ta ilk öğretim
tamamlama oranı

Fakirlik sınırında
yaşayan Honduraslıların
oranı

“Başarısızlık şaşırtıcı ve karmaşıktır.
Güven kazanmanız için, ne kadar
küçük olursa olsun bir şeyde
başarılı olmanız gerekir.”
■

Helen Keller, 1880-1968,
Amerikalı yazar ve politik aktivist

