
“ Niciodata nu ti se da o dorinta fara sa ti se dea deasemenea si puterea sa o transformi in  
realitate. Va trebui totusi sa muncesti pentru asta “ ( Richard Bach )

Dragele mele,
Mi-am permis sa incep aceasta scrisoare catre voi folosind acest citat. De ce ? Pentru ca 

totul a inceput de la o dorinta : aceea de a face parte dintr-o echipa care sa gandeasca la fel, sa 
actioneze la fel, sa vada unde este nevoie de ajutor si sa-l ofere fara ca acesta sa fi fost solicitat,  
sa dea o mana de ajutor atunci cand este nevoie , sa aiba capacitatea sa inteleaga importanta 
gestului facut.

Si pentru ca mi-am dorit cu adevarat toate acestea, mi s-a oferit sansa de a va cunoaste  
pe voi DOAMNELOR ! Nu-mi mai ramane decat sa muncesc alaturi de voi pentru a-mi indeplini 
dorinta.

Un moment foarte important pentru mine, in primul an ca si membra activa a CLUBULUI 
SI TIMISOARA, a fost evenimentul organizat pentru ANIVERSAREA a 15 ANI de la infiintare.
A  fost  prima  aniversare  la  care  participam  in  mod  direct  si  pentru  mine  existau  multe 
necunoscute. O multime de intrebari mi-au venit in minte la inceput : oare vom avea timp sa ne 
ocupam de organizare, tinand cont de faptul ca fiecare dintre noi are si alte angajamente ? Oare 
cum ne vom descurca din punct de vedere financiar ? Oare chiar vor  participa la eveniment 
atatea persoane cat am estimat noi ? Oare…. Oare….
Apoi mi-am dat seama ca suntem o echipa care a reusit sa-si atinga obiectivele stabilite si ca 
alaturi de noi sunt multi,  multi prieteni.  Ne-am impartit sarcinile, ne-am sfatuit,  ne-am sustinut 
reciproc si am reusit !
Pentru mine cele trei zile  au fost incarcate de emotie si bucurie. Aveam ocazia sa stau alaturi de 
persoane despre care stiam ca au facut lucruri minunate pentru semenii nostri dar pe care nu 
avusesem sansa sa le cunosc personal.

Evenimentul desfasurat la Timisoara in 28 – 29 aprilie 2011, s-a bucurat de prezenta 
reprezentantelor cluburilor din Brasov, Cluj Napoca, Targoviste, Slatina, Craiova precum si de 
reprezentantele cluburilor   din Danemarca,  Franta,  Olanda, Grecia.   Doamna Hanne Jensbo, 
Presedinta Soroptimist International si doamna Poppi Athanassiou, guvernatoarea SI European 
Federation, au fost alaturi de noi la aniversare precum si la evenimentul organizat cu  ocazia  
infiintarii noului Club SI Arad.

   
Sarbatorirea celor 7 noi membre ale clubului din Timisoara, a fost unul dintre cele mai 

emotionante momente. Semnarea certificatelor de infratire cu Clubul Zwolle, Olanda si Val 
D'arve Cluses, Franta , au fost de asemenea clipe incarcate de emotie.
               

Imi  doresc  sa  va  scriu  multe  despre  acest  eveniment  din  viata  mea  de 
soroptimista, insa m-am gandit ca alaturand cateva imagini imi veti intelege emotia care 
pune  stapanire  pe  mine  chiar  si  acum  la  cateva  luni  de  la  desfasurarea  acestuia. 
Atmosfera, mesajele transmise de catre prietenele noastre, momentul in care un grup de 
tineri  dansatori  ne-a  prezentat  cateva  dansuri  populare  din  Banat,  precum  si  inedita 



prezentare  de moda  care le-a  avut  ca si  manechine  pe cateva  din membrele  clubului 
nostrum, totul a fost extraordinar.

 

                

Sentimentul  ca  fac parte  dintr-o  “  familie  internationala  “  imi  aduce multa  bucurie  in  suflet  !  
Multumesc ca v-am gasit !

Diana Pop
                                                                                                  Membra a Clubului SI Timisoara


