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DISTRIKT 1913

Prijateljstvo i pomaganje 
– služenje kroz druženje

Jedno je od najvećih bogatstava koje nam Rotary daje mo-
gućnost upoznavanja prijatelja u Hrvatskoj i cijelom svi-
jetu. Ta prijateljstva ponekad nadrastaju kratke susrete 

te neizmjerno obogaćuju živote onih rotarijanaca koji su ne-
posredno uključeni, ali i živote lokalnih zajednica. Jedan je od 
takvih primjera prijateljstvo RC-a Tirta Gangga s Balija i RC-a 
Zagreb Centar.

Tijekom putovanja u Indoneziju u proljeće 2017. Sunčica 
Bulat Wuersching, PP Rotary kluba Zagreb Centar susrela se 
i s rotarijancima iz nekoliko klubova s Balija. Osim sudjelo-
vanja na klupskim druženjima, imala je priliku sudjelovati i 
u nekim njihovim akcijama. Potrebe su lokalne zajednice ve-
like, a po članstvu mali klubovi izni-
mno su aktivni i otvoreni za suradnju 
i druženje. Posebno cijene „hands on” 
projekte oko kojih se okupljaju rota-
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rijanci, rotarakteri i interakteri, njihove obitelji, ali i ljudi iz 
lokalne sredine u kojoj se projekt odvija. Najbolji je primjer 
ovakve suradnje izgradnja društvenog doma i knjižnice u siro-
mašnom selu Bungaya u planinskom području istočnog Balija. 
RC Tirta Gangga donacijama je financirao građevinski mate-
rijal, a radnu snagu na gradilištu činili su rotarijanci, članovi 
Interacta, djeca iz lokalne škole te seljani koji su zdušno po-
magali bilo radom bilo donošenjem okrepe za vrijedne „gra-
đevinare”. Novac prikupljen od donacija vrlo štedljivo troše i 
s relativno malim prikupljenim sredstvima čine veliku razliku 
u siromašnim krajevima Balija kamo turisti baš i ne zalaze.

„Vesela atmosfera i druženje na gradilištu u Bungayi pod-
sjetili su me kakvu privilegiju imamo mi rotarijanci da se i na 
drugom kraju svijeta nađemo među prijateljima s kojima dije-
limo slične stavove te da se, bez obzira na to koliko smo razli-
čiti ili daleko, nađemo među sjajnim i vrijednim ljudima koje 
vode slična načela i vrijednosti te sam se još jednom uvjerila 
u vrijednost onoga što Rotary donosi zajednicama u kojima 
djeluje. Nadam se da je ovo tek početak suradnje s odličnim 
klubovima s Balija te prijateljima otvorenima za nova prijatelj-
stva i suradnju s rotarijancima iz cijelog svijeta”, rekla je tada 
Sunčica. A onda je početkom rujna Bali bio pogođen serijom 
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potresa i vrlo vjerojatnom erupcijom vulkana Mt. Agung koji 
još uvijek traju. Kako bi spriječila razaranje i ljudske žrtve kao 
kada je erupcija Agunga prije pedesetak godina ubila više od 
1000 ljudi, indonezijska vlada naredila je evakuaciju više od 
130 000 stanovnika iz neposredne blizine vulkana. Nekoli-
ko tisuća zateklo se i u selu Bungaya, a osobe s invaliditetom 
smještene su baš u netom dovršenu knjižnicu s početka pri-
če. Kao uvijek, rotarijanci su brzo na mjestima nesreće, spre-
mni za pomoć. Tako se i RC Tirta Gangga aktivno uključio u 
brigu o evakuiranima prikupljanjem i raspodjelom hrane, li-
jekova i higijenskih potrepština, ali i brigom za djecu i bole-
sne. Osmislili su, pakirali i dijelili posebne setove za zaštitu 
nekoliko obitelji u slučaju vulkanske erupcije. Rotarijanke i 
rotarijanci iz RC-a Zagreb Centar odlučili su pomoći prijate-
ljima s Balija u brizi za evakuirano većinom siromašno seosko 
stanovništvo namjesništva Karangasem. Donacijom je kuplje-
no dvadesetak setova za preživljavanje te lijekovi i oprema za 
djecu, koji su nedavno i podijeljeni. RC Zagreb Centar svo-
ja će iskustva iz nedavno dovršenog global granta za Srednju 
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školu Glina iskoristiti u suradnji i organizaciji global granta s 
rotarijancima iz RC-a Tirta Gangga za obnovu odjela za pedi-
jatriju bolnice u Karangasemu. I tako jedan slučajni susret ne 
obogaćuje samo rotarijance koji su u njemu sudjelovali, nego 
se koncentrični krugovi prijateljstva još dugo šire i jačaju, na 
dobrobit onih kojima je pomoć potrebna.
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