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Rotary Gençlik Değişim bu ay kutladığımız 
geçler ve genç yetişkinler ayının programla-
rından olup benim Rotary ile yakınlaşmamın 
gerçek yolu idi. Eşim Susan ve ben Rotary'ye 
katıldıktan hemen sonra değişim öğren-

cilerini misafir etmeye başladık ve bu tecrübe beni 
kulübümün sadece bir üyesi olmaktan öteye taşıyıp 
gerçek bir Rotaryen yaptı.Şimdi Gençlik Değişim güçlü 
bir aile geleneği oldu. Geçtiğimiz 24 yılda 43 öğrenciyi 
misafir ettik. 

Başlangıçtan itibaren o kadar çok sevdik ki, sadece 
çocukları misafir etmekle kalmayıp, öğrenciler için 
yaz kampları düzenleme programına da katıldık. Bu 
kampların birinde, babası benim kulübümün eski baş-
kanlarından olan bir lise talebesi Christine Lichtin ile 
tanıştım. Bu yıl yeni bir değişikliği denemek için normal 
olarak Uluslararsı Rotary'nin başkanına ayrılmış olan 
bu köşeyi hikayesini bizlerle paylaşması için Christine'e 
bırakıyorum.

13 yıl önce bir yaz kampında Susanne ve Holger ile bir 
mangal partisinde Rıtaract ile ilk kez temas kurdum. Holger 
bana döndü ve şöyle dedi: "Neden bir Rotaract kulübünü 
ziyaret etmiyorsun Eğlenmek ve farkındalık yaratmak için 
biraraya gelmiş bir çok gençle tanışabilirsin."  

Bir kaç yıl sonra Trier Üniversitesinde iken o an aklıma 
geldi ve denemek istedim. Bu sekiz yıl önceydi ve ben hâla 
işin içindeyim. Rotaract'a bir kez girdinmi çıkmak istemi-
yorsun. Rotaract beni her yerde takip etti. Trier kulübünden 
sonra Italya'da okuduğum yıllarda Bologna'da, Kiel Üni-
versitesinde yüksek lisans çalışırken ve ve kariyerime 
başladığımda Hamburg-Alsterta Rotaract kulübüne katılın-
caya kadar.Tüm bu kulüplerin kendilerine özgü kimlikleri 

ve hedefleri vardı ama hepsi içgüdüsel motivasyon ile hare-
ket ediyordu.

Halen Rotaract kulübünde, çok severek yaptığım 
kıdemli danışman görevini yapıyorum. Rotaract her zaman 
kalbimde ve ilgi alanlarım geliştikçe benim değerlerime de 
şekil veriyor. Bir gün, sanki bendeki bu değişimi hissetmiş 
gibi Susanne kapımı çaldı ve beni Hamburg ile doğduğum 
kasaba olan Mölln arasında kurulmuş modern bir Rotary 
kulübü olan Hamburg Connect e-kulübüne takdim etmek 
istediğini söyledi. Kuruluşunu da Susanne'ın başlattığı bu 
kulübün toplantıları e-toplantı olarak rahat ve kişisel bir 
şekilde yapılıyordu. Farklı yaşlardaki üyelerin hepsi uyum 
sağlamıştı ve ben de neden olmasın? dedim. Sonuçta 
zaman çok kıymetli ve mümkün oldukça eğlence ile dol-
durulmalı; gerisi kendiliğinden oluşur.

Şimdi her iki dünyadayım _ Rotaract ve Rotary'nin 
gurur duyan bir üyesi olarak. Ve benim kişisel hedefim, 
bu iki paralel dünya arasında bir köprü kurmak. Her biri-
mizin Rotary ailesinin bir parçası olmakta benzer nedenleri 
vardır.

Christine'i Rotary'nin bir üyesi olmaya ikna etmek 
biraz ısrarcı olmayı gerektirdi ama bütün çabalara değdi. 
Gençlik programı katılımcıları ve Rotaraktörleri Rotary 
ailesi içinde tutabilmemiz için bu tür gayretleri bir görev 
olarak kabul etmeliyiz. Onun hikayesinden esinlenmiş 
olacağınızı ümid ediyorum. Christine gibi gençlerin 
Rotary'nin bizler ve hizmet ettiğimiz insanlar için yarat-
tığı çeşitli fırsatları tecrübe edebilmelerini sağlamak 
bizlere düşmektedir.  
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