TORONTO ROTARY CONVENTIE: 30.000 FELLOWS IN HET
MAPLE LEAF IJSHOCKEY-STADION!
Een internationale Rotary Conventie bijwonen is een bijzondere gebeurtenis. Voor mij was de
RI Convention in Atlanta (VS) afgelopen jaar een vuurdoop. Veel Rotary-leden zullen het
bepaad niet hoog op hun verlanglijstje hebben staan, een deelname aan zo'n groot Rotaryfeestje. Maar toch, het is een geweldige ervaring je temidden van zo'n 30.000 Rotarians uit
alle delen van de wereld te bevinden. Ook dit jaar weer met de Conventie afgelopen maand
juni derde en vierde week in Toronto (Can) bijeen.
Op de agenda deze keer stond de internationale presidentswissel van uitgaand president Ian
Riseley (“Making the difference”) en inkomend president Barry Rassin ('Be the Inspiration”).
Conventies bestaan grofweg gezegd uit meerdere blokken: 's ochtends altijd de plenaire
sessies met keynote sprekers en 's middags de zgh break-out sessies in kleinere groepen
waarvoor leden zich kunnen inschrijven. Het gaat daarbij om interessante onderwerpen als
water en sanitatie, gezondheid, vrede en veiligheid, enzomeer. Thema's die door
internationaal vermaarde wetenschappers en/of andere deskundigen (niet zelden
Rotarians!) en die onderwerpen behandelen die niet toevallig samenvallen met onze zes
focusgebieden.
In Toronto interviewde president Ian Riseley Helen Clark, voormalig premier van NieuwZeeland en co-architect van de VN-duurzaamheidsdoelstellingen 2030. Clark koppelde deze
doelen aan het werk van oa Rotary in projecten die vrede en veiligheid bevorderen en
honger en armoede bestrijden en liet zien wat de samenhang is.
In een video-boodschap kondigde de Haitiaanse Premier Jack Guy Lafontant de Conventie
aan de oprichting van HANWASH, een samenwerking tussen Rotary and the Haitianse
regering die samen de gehele waterbediening op het eiland gaan herstrucureren en zorgen
voor schoon en veilig water voor alle Haitiaanse burgers. Komend jaar gaan we dus nog veel
van Haitie en Rotary vernemen!
De Canadese Premier Justin Trudeau, sprak de conventie tenslotte toe over het EndPolionow programma. Toen waren we al bijna een week onderweg nadat op vrijdag 22 juni de
Conventie onofficieel van start was gegaan met een tweedaagse Peacebuilding Summit en
een keynote speech van Dr. Tererai Trent en Rotary’s partnership met het Institute voor
Economics and Peace. De conventie sloot af met een optreden van FabForever, de Beatles
reinvented, die twee liedjes van het Britse viertal zongen in het Duits, als voorbode op de
Conventie in juni volgend jaar in Hamburg. In Toronto waren zo'n 50-tal Nederlandse fellows
actief en troffen elkaar vaak bij borrel en diner (zie foto). Komt allen naar Hamburg, nog niet
eerder was de Conventie zo dichtbij gedurende de afgelopen decennia!

