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Kültür arayışında?
K O N VA N S İ Y O N

Açılış oturumu, oturum ara-
ları ve Dostluk Ev� ara-
sında, 6-9 Haz�ran 

tar�hler�nde Brez�lya’nın São 
Paulo şehr�nde yapılacak 2015 
UR Konvans�yonunda Rotaryen-
ler oldukça meşgul olacaklar– 
ama şehr�n öneml� müzeler�n� 
z�yaret etmek �ç�n vak�t ayırmayı 
unutmamalısınız. Konvans�yon 
kokartları sayes�nde, 5-9 Haz�-
ran arasında Museu do Futebol 
(futbol müzes�; www
.museudofutebol.org.br) ve 
Museu da Língua Portuguesa 
(Potek�zce L�san Müzes�; www.
museudal�nguaportuguesa
.org.br) ücrets�z olarak gez�leb�-
lecek. Daha fazla b�lg� �ç�n www.
rotary2015saopaulo.org.br s�te-
s�n� z�yaret ed�n�z: İlg�nç olab�le-
cek d�ğer mekanlar �se şöyle:

São Paulo Art Museum 
(Museu de Arte de São Paulo) 
M�mar L�na Bo Bard�’n�n tasa-
rımı olan b�na, şeh�r sev�yes�nde 
görüü engellememek �ç�n dört 
sütun üzer�ne oturuyor. Müzede  
Bott�cell�, Reno�r, ve Monet’n�n 
eserler� bulunuyor. www.masp.
art.br

Çağdaş Sanat Müzes� 
(Museu de Arte Contemporâ-
nea) Kısaca MAC olarak b�l�nen 
müze, Ib�rapuera Parkı �ç�nde 
yer alıyor. Res�mler, ç�z�mler, 
oyma, fotoğraf, heykel, ve 
P�casso, Mat�sse, M�ró, Kan-
d�nsky, Mod�gl�an�, ve benzerler�-
n�n kavramsal çalışmaları yer 
alıyor. www.mac.usp.br

Modern Sanat Müzes� 
(Museu de Arte Moderna de São 
Paulo) Parque Ib�rapuera’da yer 
alan MAM Brez�lya çağdaş sana-
tına odaklanıyor. Sanatçılar ara-
sında Când�do Port�nar�, 
Em�l�ano D� Cavalcant�, and Tar-
s�la do Amaral bulunuyor. www.
mam.org.br

2015 UR konvans�yonuna 
kaydolun

 www.r�convent�on.org.

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 Thom-
son, 2013 yılında Honduras’a geri döndü ve Honduraslı çocuklara yardım amacıyla yürüt-
ülen 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

THE ROTARIAN SAYFALARINDAN  
OCAK 1950 “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
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