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Editorial
Editorial
Eu adoro exercer a posição de editor.
Ela me permite ter contato com pessoas
interessantes. As histórias e fotos que eu
vejo, são surpreendentes. Porém, às
vezes, eu não posso mostrá-las para
vocês, leitores. E por que não? Porque
nem sempre a informação está dentro
um formato satisfatório. Aqui começa
uma lição de JPEG!
Fotografia digital é maravilhosa, mas tem seus problemas.
Não se deve reduzir o tamanho da resolução da imagem,
pois assim procedendo, prejudicaremos a impressão, eu
preciso de arquivos nos formatos originais. Para fotos
através de filmes convencionais eu preciso que a imagem
seja escaneada com no mínimo de 300 dpi. Não inclua as
fotografias em documentos em Word, ficando difícil a sua
extração e por conseqüência a perda de qualidade,
portanto, eu necessito do arquivo original em separado.
Finalmente, o conteúdo da fotografia é importante. Duas
ou três pessoas fazendo algo é muito mais interessante que
somente algumas pessoas olhando fixamente para a
máquina fotográfica! Quando possível, tente enquadrar o
logo do Y's Men na sua foto. Por fim, imagens borradas
são inúteis.
Espero receber os seus melhores esforços.

Uma História de Ouro
O Fundo de Reserva/Renda (Endowment Fund) começou
em1958 com o conceito básico de criar um fundo de
capital a ser investido e usado no trabalho administrativo
da organização. Do início até os idos de 1970 o programa
só alcançou a quantia de USD$ 5.000,00. Um estudo feito
reconheceu que o Fundo foi mal compreendido pela
sociedade/membresia. Para promover e incrementar o
fundo começou então, a se reconhecer os trabalhos
meritórios dos associados assim sendo, os nomes destes
associados são inscritos no Livro de Ouro ou o "Golden
Book", acompanhando uma pequena contribuição
monetária, desta maneira o fundo tomou força e vigor. Dos
EUA para Genebra em 1973 com a venda de sua antiga
sede em Oak Brook, Illinois, percebeu-se com a venda,
aproximadamente USD$ 285.000, o qual foi transferido
integralmente ao Fundo de Reserva. Em 1980, surgio
então, a idéia de pedir aos clubes doarem USD$ 100/ano
em honra/homenagem a um de seus sócios foi introduzido.
O fundo em 1981 começou ser administrado
separadamente por fiduciários do Y's Men Internacional.
Os Fiduciários estabeleceram uma meta de um milhão de
dólares Americanos antes do 75º ano de aniversário de
1997 e essa meta foi ultrapassada em 1996. (Informações
extraídas do Fellowship of Service - A história do Y's Men
Internacional - 75)
Hoje a meta do fundo é estender e desenvolver os clubes
afiliados ao Y's Men Internacional ao redor do mundo e
prover fundos para resolver problemas especiais ou
controlar/gerenciar projetos especiais que fortaleçam,
estendam e desenvolvam Y'sdom em Áreas ou Regiões. O
Fundo está atualmente com CHF$ 2.5 milhões ou USD$ 2
milhões. Hoje em dia, muitos clubes homenageiam seus
sócios através do "Livro de Ouro".
Um exemplo é o Y's Men Clube Haderslev, Dinamarca
que em 2007 reconheceu o trabalho voluntário de três
sócios. Niels Aage Sørensen e Jens Schulz são sócios do
Y's Men Clube Haderslev desde em que ele foi fundado
em 1965, por conseguinte mais de 40 anos. Henry Hede
Nielsen tem sido Y's Man durante aproximadamente 45
anos em 4 clubes diferentes na Dinamarca - os últimos 31
anos como um sócio do clube em Haderslev.
Por causa da suas energias, prontos para ajudar, com
envolvimento, e, convicção na causa com que eles estão se
identificando, os três têm sido um pilar de sustentação do
clube e uma grande inspiração para os seus companheiros.
As suas atitudes têm sido fortemente expressas, como
também ao trabalho exercido nos comitês. O clube não
teria sido o mesmo, sem o grande esforço deles. De um
modo exemplar eles cumpriram o lema do movimento Y's
Men: “Reconhecer o dever que acompanha todo direito”.
Os seus nomes foram registrados no "Livro de Ouro" em
Genebra por estas razões juntamente com uma longa lista
de outros excelentes Y's Men do mundo inteiro.
Hans Kirkegaard, Haderslev Y’s Men’s Club, Denmark
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Palavra do Presidente Internacional
Otimismo e Companheirismo
“Para o bem ou para o mal, sua diálogo é
seu anúncio! Toda vez você fala, você deixa
as pessoas olharem em sua mente”.
Bruce Burton
Queridos Y’s Men
Bem-vindo ao novo ano do Y's Men.
Eu espero que quando você ler este artigo, tenha tido um
bom começo de ano e estar preparado para o trabalho em
seu clube. Nós sempre devemos estar preparados para o
primeiro dia, porque de repente o ano terminou. Eu estou
esperando ouvir boas histórias, novas idéias e trabalhos
criativos no decorrer do ano. Eu estou pensando nos
projetos internacionais como ASF, BF, TOF e claro que no
EF. Também é importante o começar, não somente o
pensar, mas também trabalhar para extensão de novos
clubes, como também consolidar seu próprio. Todo o
mundo precisa sentir-se bem-vindo junto aos seus
companheiros. É a mistura de companheirismo e trabalho,
junto com os projetos que nos mantém unidos em nossos
esforços para fazer melhor este mundo para nossos
semelhantes.
Um dos prazeres de ser IP é a chance de conhecer muitos
Y's Men. No começo em julho eu estive em muitos lugares
ao redor do mundo. Em Phileas Fogg, levaria 80 dias para
conhecer, porém, 35 dias bastaram. Primeiro eu fui a
Charleston na Carolina do Sul, EUA, para Convenção de
Área dos EUA. De um verão frio e chuvoso na Dinamarca
eu desembarquei em uma cidade bonita e agradável com
muita história. AP Fred Leonard me buscou no aeroporto e
me levou para o hotel próximo a Área da Reunião do
Conselho, assim seria mais prático. Foi uma reunião muito
boa e proveitosa com uma atmosfera positiva e amigável.
Havia discursos inspiradores e muito otimismo no futuro.
Eu tive o sentimento que eles viram mais possibilidades do
que dificuldades. A Convenção de Área dos EUA reuniu
aproximadamente 150 participantes - acredito que eles
tiveram o mesmo sentimento que eu havia tido - atitude
positiva e otimista para com o futuro. Eu espero
sinceramente que eles tenham sucesso com os seus planos
de trabalho para o futuro. Agradeço muito aos Y's Men
americanos, com quem eu estive durante os dias que eu
passei em Charleston. Foi um prazer para mim falar e
discutir com eles.
Após partir dos EUA fui para o Canadá. Eu passei 06 dias
no Canadá Ocidental da mesma maneira que um turista,
então, se tornou IP novamente. Eu voei para Halifax onde
ISD LTOD Kevin Cummings esperava por mim logo cedo
no aeroporto. Eu convivi com a Família do Cummings
durante um par de dias e entre outros dias visitamos a
linda cidade Amherst e o prefeito da cidade, Jerry Hallee,
nos deu boas-vindas em seu escritório. Depois disso, o
Diretor Regional para a Região de Maritimes, Wayne
Jarvis, assumiu. Ele foi um anfitrião excelente. Também
agradeço a ele e esposa pela hospitalidade. Uma das noites

em que lá estive o Y's Men Clube Amherst, se juntou a nós
e ela foi muito agradável.
Estava na hora então de ir para a Austrália. A reunião do
Conselho Internacional aconteceu na cidade de Adelaide,
muito embora, tivéssemos um dia a menos que normal,
mas mesmo assim, conseguimos completar o programa de
trabalho pré-estabelecido.
A discussão sobre: “Equilíbrio de Poder / Equilíbrio de
Influência” chegou ao fim, e eu penso que o resultado foi
satisfatório para a maioria dos membros do conselho. Uma
força-tarefa foi estabelecida com o objetivo de divulgar a
imagem do Y'sdom. Nós sentimos que achamos naquele
momento, o caminho de sermos reconhecido pelas
comunidades, onde nós atuamos, como também, pela
imprensa. O Conselho confirmou o Forward Plan - o qual
todos os sócios devem estar familiarizados. Os ISD’s
consideraram um período pertinente de três anos. É
realmente importante que este plano alcance todos os
cantos de nossa organização, porque, são abordados 06
pontos fundamentais de nossas áreas de funcionamento.
Minha permanência em Adelaide terminou com a
Convenção de Área SOP. Como sempre, quando os Y's
Men se encontram, havia no ar uma atmosfera de
otimismo e companheirismo. Havia discussões em grupo,
e eu espero sinceramente, que alguém tenha tomado nota
de todas as boas idéias que apareceram durante ambas as
reuniões: da Convocatória da Juventude e dos Y's Men.
Sim nós ainda somos uma organização muito viva.
Mostremos e cresçamos
Y’sly do seu,
Lasse Bergstedt IP

IP Lasse Bergstedt e PIP Choi Han-ki da esquerda para direita, com
escritório na Convenção de Área do Sul Pacífico.
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ACM
Cuidando de Nossas Relações

ACM e a Cooperação Chinesa

Um propósito básico do Y's Men é o de apoiar o trabalho
da ACM que precisa de cuidados constantes, como num
jardim ou uma família. Estar atento às necessidades da
ACM e de suas atividades é um passo importante nesta
relação. O presidente de clube, o executivo e/ou o pessoal
de programa devem encontrar-se regularmente para
discutir meios nos quais os sócios de clube possam
assumir um papel mais forte, tanto no financeiro, quanto
no envolvimento de atividades. Em troca, a ACM deve
oferecer o apoio a recrutar novos sócios.

A ACM está estabelecida em Mainland no Continente
Chinês, mas o Y'sdom, ainda não teve a permissão para
começar. Porém a cooperação é contínua entre Y'sdom em
Hong Kong e o Comitê Nacional das ACM’s da China. O
trabalho do Y's Men Clube Nordeste e a ACM de Xi'an é
um exemplo disso.
Em 2000 o Clube Nordeste, iniciou um projeto
denominado: “Projeto de Educação Intensificada”
(Education Enhancement Project), construindo cinco
escolas de ensino fundamental em Xi’an e em Guangxi.
Foram estabelecidas fortes ligações com ACM de Xi'an o
qual deu suporte para mais de 300 estudantes carentes nos
últimos dez anos. Em Maio de 2007, quatro representantes
do Y’s Men Clube Nordeste foram a Xi'an para presentear
a ACM com HK$ 25.000,00 (USD$ 3.200,00) - taxas
educacionais a 50 estudantes e prometeram repetir o
montante para 2008.

Uma das ações do Forward Plan é assumir um projeto em
comum acordo com a ACM. Esta já pode ser uma nova
ação ou uma expansão. Cada comunidade tem suas
próprias necessidades, como por exemplo, a atenção
dirigida a jovens sem-lar e famílias, problemas eminentes
com saúde e educação e a alfabetização de adultos.
Trabalhando juntos em um projeto específico, fortalecerá
assim a ambos os movimentos. As pessoas na comunidade
reconhecerão a presença da ACM e podem assim, tornarse novos sócios do Y's Men Internacional.
Se você não tem uma ACM local, procure uma fora de seu
bairro para assumir um projeto novo. Freqüentemente
estas idéias podem surgir, quando da visita de um BF
Delegate em seu clube, solicitando alguma ação já
realizada para aquele nível de comunidade. O que pode
fazer seu clube para ajudar? Coleta de livros, para serem
enviados para outro lugar no mundo? Enviar apoio a um
Clube Irmão, para levar a cabo um dos seus projetos
locais? Estes tipos de projetos fortalecem seus clubes por
conseqüência as ACM’s como um todo.
Como sócios do Y's Men Internacional, nós estamos
orgulhosos de nossas relações com a ACM, estabelecida
pelo Tempo de Jejum/Time of Fast (TOF). Mas é mais
fácil experimentar a proximidade da família, quando é de
clube-para-clube e pessoa-para-pessoa. Determine este ano
que os projetos de seu Clube, Distrito, ou Região se inicie
em conjunto com o ACM. Vamos mostrar como esta
relação é importante para o cultivo dessa amizade.
Rachelle Reeg, ISD YMCA Liaison

UM MILHÃO DE DOLARES EM LIVROS
O Y Service Club Carondelet em St. Louis Missouri,
EUA, irá ultrapassar a marca de um milhão de dólares em
renda, dentro de seu 29º ano de projeto em comum com o
ACM. O clube arrecada livros ao longo do ano e
classificando-os por categorias. Durante um fim de
semana, o clube faz a venda anual e o montante arrecadado
é distribuído entre a ACM e a comunidade de ação do Y’s
Men Clube, para os programas de alfabetização e apoio
aos jovens e as famílias participantes. Projetos
internacionais do Y's Men também recebem fundos deste
evento.

Extraído da atualização do Boletim do Comitê Nacional das ACM’s
da China com informações adicionais de Li Sing Pak, North West Hong Kong Y’s Men’s Club.

O que é um Y’s Men’s Clube?
Clube ativo é a Amizade e é a Solidariedade. O Y's Men é
Internacional. É divertido. Está ficando com cara jovem. É
bonito e maravilhoso. É o que se projeta localmente para o
mundo sob uma perspectiva global, pois vê o mundo
globalmente, mas se preocupando sempre localmente. É
um movimento para construir um mundo melhor para toda
a humanidade.
Extraído do discurso do AP Hirotoshi Fuji na Convenção de Área da
Ásia.

ACM e nossos Parceiros
Mantenha-se sempre conectado a ACM.
Anote o web site da Aliança Mundial:
http://www.ymca.org
para eventos especiais e características nacionais das
ACM’s.
Esta pode ser uma oportunidade para formar clubes
novos.
Conheça as atividades da ACM ao redor do mundo.
Leia as publicações mais recentes da “YMCA World”
on line e as últimas da Aliança Mundial

Rachelle Reeg, Y Service Clube Carondelet, EUA.
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Extensão e Conservação da Sociedade / Membresia
Nunca Antes, Talvez Jamais!

Y’s Men Clube, o Pacificador em Kosovo

Em 2006/07 foram fundados mais de 100 novos Clubes na
Área da Índia.

Quatro anos após a terrível guerra em Kosovo, pessoas
interessadas em formar o primeiro Y's Men Clube se
reuniram em 2005. A noite de inauguração foi celebrada
em 21 de abril de 2007 e eles ficaram felizes em dar as
boas-vindas ao RD do Sul da Europa Central, extensivo ao
RSD, ao Presidente do Clube de Malta e importantes
membros da ACM européia.
O propósito – com o auxílio da ACM, ajudar a trazer a paz
a um país ferido pela guerra. Como citado na Constituição:

O segredo…
1. Trabalhar de maneira diferenciada;
2. Celebrar valores democráticos;
3. Plena transparência;
4. Confiança e prazer de trabalhar em todos os níveis.
5. Alta confiança e esperança em todos os níveis como
nunca antes aconteceu;
6. Viagens extensivas de Sul para Norte e Leste para
Oeste pelo AP e RD’s para contato pessoal, motivação e
participação;
7. Determinação para mudanças no movimento.
Meus gratos agradecimentos a todos os sócios que nos
ajudaram.
V.S.Bashir PAP & IPE

Ajuda pelos Clubes Irmãos

“Paz nos Bálcãs com Programa de Justiça para promover
a paz e integração através de atividades sociais, culturais
e esportivas, atingindo as crianças, famílias e
comunidades da Região balcânica. A ênfase é:
treinamentos sustentáveis de lideranças jovens; interação
cultural e social de mocidade multicultural em Kosovo,
Sérvia, Macedônia, Bósnia, Montenegro e Croácia com a
meta de alcançar a tolerância, entendendo e reduzindo a
tensão étnica dentro dos Bálcãs”.
De acordo com essa tarefa os sócios são uma mistura de
Albaneses, Sérvios e ex-patriotas, ajudando Kosovo a se
desenvolver. Ainda se consegue ver algumas ruínas, mas
edifícios novos e modernos como o Centro de Mocidade
Prishtina mostram o imenso testamento de paz e
prosperidade do país.

O Y's Men Clube de Nitra, Eslováquia, foi fundado em
2001 para apoiar a ACM de Nitra. Vários Clubes no
Distrito Danúbio, através
da Região Dinamarca,
elegeram o Clube Nitra
como um Clube Irmão do
Y's Men Clube Aars da
Dinamarca. O Clube Aars
visitou várias vezes o Nitra
e patrocinou alguns dos
sócios do Clube Nitra para
que
participassem
da
Convenção Regional da
Dinamarca. Em 2006 dois
sócios de clube de Aars
visitaram Nitra para ver como estavam progredindo.
Nitra é um clube ativo que empreende um trabalho
excelente para crianças deficientes. Não é fácil coletar
dinheiro na Eslováquia, mas o clube organiza concertos e
outros eventos públicos. A ACM trabalhou durante mais
de 15 anos com a Igreja Evangélica e o Museu Eslovaco
de Agricultura para apoiar uma escola especial para
crianças deficientes e o clube se uniu a este trabalho.
No retorno, foi feita uma visita à Escola Bíblica em
Martin, que alguns anos atrás, foram apoiados pela
Regional Dinamarquesa através de dinheiro arrecadado.
Foi uma alegria ver como esta escola está funcionando.

O projeto principal do novo clube será: criar, educar e
prover liderança para a ACM de Kosovo e para as ACM’s
de diferentes localidades tais como em Prishtina, Prizren,
Peja, Gjaikov e Mitroviza. Seguindo os ensinamentos de
Jesus Cristo, eles pretendem construir uma base de
liderança para a PAZ. Espera-se que um bom número de
empresários, banqueiros, políticos e de ONG’s, ajudem a
alcançar esta meta.
Klaus Dietzel, RSD Extensão.

Christian Bach Iversen, President Aars Y’s Men’s Club, Denmark
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Notícias de Lugares Remotos
Do Serviço de Escrituras

Brinde Surpresa

Na 4ª edição do Y's Men World 2006/7 você irá ter um
assunto referente a fundação em fevereiro de 2007 do Y
Service Club de Honiara, Ilhas de Solomon. Um desastre
golpeou seriamente as cinco ilhas, cinco semanas depois.
Um terremoto submarino resultou em um tsunami, que
atingiu terrivelmente as províncias ocidentais de Choiseul,
com a perda de muitas vidas e muitas casas destruídas.
O Clube Serviço Honiara respondeu ao chamado
imediatamente com USD$ 4.300, inclusive uma doação de
USD$ 1.000 da Região da Austrália e o equivalente a
USD$ 3.000 de bens coletados de fontes locais foram
entregues para a Agência Nacional de Desastres “National
Disaster Management”. As principais preocupações eram
o restabelecimento do fornecimento de água e a saúde
pública; especialmente para as crianças que são as que
mais sofrem nestas situações. O clube continuará buscando
meios para ajudar na recuperação e continuar com os
serviços para a comunidade.

A Região Noroeste do Pacífico, Área dos EUA foi
abençoada em setembro de 2006 com a visita do BF
Delegate (delegado do Fundo de Fraternidade) Lambert
Okure Drata que é um executivo da ACM e membro do
Y's Men Clube de Jinja, Uganda. Lambert visitou a nossa
região como também a Região Sudoeste do Pacífico.

Drummond Tupe, President Honiara Y Service Club, Solomon Islands

O Principal Projeto de um Clube Indiano
Há dezessete famílias no Y's Men's Clube de Kalamassery
Círculo Acadêmico, Índia, e eles empreenderam um
projeto de dirigir uma Escola Primária Adivasi em uma
aldeia remota próxima as colinas de Ghats Ocidental. O
único modo para chegar à esta aldeia, é viajar pelos
caminhos estreitos nas colinas durante uma hora.

O trabalho principal da ACM de Jinja onde Lambert
trabalha é desenvolver pessoas, oferecendo educação e
programas de treinamento para 520 jovens. Estes
programas
incluem:
jardim-escola,
treinamento
especializado para professores do jardim-escola, escolas de
secretariado, contabilidade, administração empresarial,
corte e costura, serviço de bufê e hotelaria, isso só para
nomear alguns deles.
Em suas conversas antes das reuniões em nossos clubes,
Lambert falou de sua área ser muito afetada pela
irregularidade de fornecimento de energia elétrica
fornecida pela principal hidroelétrica que fica cerca de
1.700m da sede da ACM de Jinja. Isto afeta a todas as
atividades operacionais da filial da ACM devido a falta de
eletricidade durante dois ou três dias por semana.
Computadores não podem ser usados, sem mencionar a
iluminação. Isto retarda as atividades de treinamento e
prolonga demais os programas. Ele não pediu nada, mas o
óbvio nos sensibilizou.

O Clube despende Rs$ 80.000 por ano sendo esse valor
equivalente a USD$ 2.000/ano para manter a escola. Esse
valor é conseguido através de doações dos Sócios do clube
e de pessoas bem intencionadas.

Nosso Clube de Serviço em Salem, Oregon, ao ouvir,
reuniu-se com a ACM e discutiram a possibilidade de
arrecadar fundos para comprar um gerador para o Y’s de
Lambert, e lhe pediram que redigisse uma proposta,
indicando a compra de um gerador com capacidade de
suprir suas necessidades, a qual, depois de feita, apontou
um valor de US$ 1.640. Esta idéia foi apresentada a todos
os sócios da Região Noroeste do Pacífico e a resposta foi
imediata, ficou decidido que nossa Região assumiria este
projeto, como o “Projeto de Serviço da Região” durante o
ano.
Em 2007 de março nós estávamos muito contentes e
satisfeitos por poder juntar
fundos para o Lambert de
Jinja, Uganda na quantia de
USD$ 2.322. Com a quantia
coletada para a compra do
gerador, ele terá fundo
operacional para manter o
equipamento durante um
tempo. O gerador chegou em
abril a ACM de Jinja e já
melhorou o serviço aos
sócios que imediatamente foi
reconhecida a contribuição.
Este foi um grande projeto
para nossa Região. Uma coisa
que se fez grande de um modo tão espontâneo.

V. T. o Thomas, o Clube de Homens de Y's de Kalamassery Circulo
Acadêmico, Índia.

Lee UM. Woodard, Diretor Regional, a Pacífica Região Noroeste,
EUA,

Este ano, a Escola estará celebrando o seu 6º aniversário.
Ela começou dentro em um pequeno abrigo com dois
professores e vinte e duas crianças, sendo meninos e
meninas, em Classes I e II. As professoras foram
selecionadas dentro da própria aldeia dentre as meninas
mais bem educadas. Elas foram levadas para Kalamassery
para terem um treinamento básico com professores
experientes. No ano 2003, construíram um semi-edifício
em um terreno cedido pelo chefe da aldeia para acomodar
as crianças em classes do I ao IV. Agora existem cinco
professores e trinta e duas crianças em quatro classes.
Nosso clube proporciona para as crianças livros,
uniformes, artigos de papelaria e guarda-chuvas. O clube
também arca com os salários dos professores e
proporciona para as crianças, almoço e janta.
Os habitantes da aldeia são muito pobres e mantém através
da agricultura e a extração produtos de florestais. Três ou
quatro sócios do clube viajam todos os meses até a Escola,
para avaliar o seu desempenho, dando sempre os
conselhos necessários, motivando-os e encorajando-os.
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Notícias de Lugares Remotos
A Montanha como Relações Públicas

O Poder das Flores

No Y's Men World edição 01 de 2004/05, Y's Osaka
Kawachi Bata, Japão, mostrou a subida anual de
cadeirantes à montanha, que agora está em seu 11º ano e
existência. Neste ano, foram levadas 19 pessoas em
cadeira de rodas, ao topo da montanha chamado: IkomaSan, de 650 metros de altura.

O Clube de Serviço Costa Norte, situado em Encinitas,
Califórnia – EUA, sempre teve grandes projetos, mas a
exposição anual de “Flores & Plantas” para angariar
fundos
é
um
verdadeiro projeto
campeão!
Ele é
utilizado
para
promover
o
programa
de
Acampamento para
Crianças,
assim
como bolsas de
estudos.
Esse
programa beneficia as crianças que, provavelmente, não
teriam condições de fazer um acampamento e ter essa
experiência! Estes fundos também ajudam as crianças
cujos pais estão servindo no Iraque. Há uma Base da
Marinha próxima e a vizinhança está bastante consciente
de suas necessidades.

Começamos o evento e ainda estamos organizando, com
ajuda de Ritz-Carlton o Y's Men Clube de Osaka, porém,
este evento virou uma “bola de neve”, transformando-se
em um principal evento da comunidade, envolvendo os Y's
Men, Y's Menettes, Y'slings, jovens líderes da ACM,
alunos das escolas primárias e secundárias, cidadãos,
empresas e alguns grupos voluntários. Não sendo mais
uma atividade exclusiva da ACM e do Y’s Men. Nós
apoiamos a “Casa Sol” que é uma casa dedicada a pessoas
da 3ª idade da ACM de Osaka. Mas nós não só levamos
moradores da Casa do Sol, mas também há outros na
comunidade local, que utilizam cadeiras de rodas.
Por detrás do evento, há um trabalho muito complicado.
Como levá-los em segurança ao topo da montanha? Isso
sem contar com a chuva e quantos carros precisa para
levar as cadeiras de rodas para o pé da montanha? Quantas
mãos são necessárias para empurrar as cadeiras? Toda
despesa é por conta do Y’s Men Clube Osaka Kawachi:
como o almoço, carro, seguro e taxas para relações
públicas. Este evento realizado é realmente uma relação
pública que segue a dez anos de uma constante labuta pelo
Y’s Men Clube Osaka Kawachi. A Televisão local cobre o
evento.
Nosso conceito para o evento:
1) Serviço para os idosos da Casa Sol;
2) Através das atividades do Y’s Men, nós melhoramos a
compreensão das pessoas com referência contribuição da
ACM para a sociedade;
3) Com a troca de informação com a comunidade, nós
caminhamos juntos com ela e a sociedade. Portanto este
evento é uma das maneiras de chegar aos seus corações.
Deste ponto de vista, este projeto é muito essencial. Nós
esperamos que este seja um dos modelos para o serviço
comunitário, e relações públicas. Neste ano, 150 pessoas
foram envolvidas. Muitos disseram “Isto não é somente
um serviço a 3ª idade, mas um bem comum para todos
nós. O serviço acaba sendo uma grande diversão livrandonos do stress do dia a dia”. Nós estamos esperando
ansiosos para o próximo ano.
Keisuke Itoh, Y’s Men’s Clube Osaka Kawachi, Japão

Obrigado...
Por o Y’s men Clube Osaka Kawachi pela página inicial
Mande boas fotos e estórias do seu clube elas poderão fazer
parte da próxima edição

A venda é realizada na primavera em um ou dois sábados,
na ACM Magdalena Ecke. Floricultores locais doam toda
a matéria prima. São 03 dias de muito trabalho, mas com
grandes recompensas. Este
ano o clube arrecadou USD$
11.000. Tudo é vendido a um
preço bem razoável. Pessoas
que freqüentam a ACM vêm
e vão todos os dias, fazendo
freqüentes
viagens
e
retornando para comprar cada
vez mais e mais. Eles gostam
da idéia de beneficiar as
crianças e estão dispostos a
apoiar esse programa todos
os anos. Nada disso poderia
acontecer sem um bom
empreendedor e esse é Edgar
Engert, um ótimo sócio de nosso clube. Ele faz parte dessa
idéia de plantar flores na comunidade há muitos anos.
Ele é a ligação entre o clube dos plantadores. Sua ajuda é
muito apreciada por todos nós.
O clube também faz anualmente com muito sucesso,
“Noite do Cassino”,
o que é muito
produtivo. Este ano
nós
estamos
realizando
este
evento em outubro e
estamos trabalhando
em conjunto com o
Lions Club. Os
projetos para angariar fundos são com freqüência,
resultado dos talentos e experiências dos sócios
esperamos que estas idéias sejam também aproveitadas
sirvam de inspiração para outros clubes.

a

o
e
e

Carol Friis, North Coast Y Service Club, USA
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Intercâmbio de Jovens de Curto Prazo
Uma Aventura no Japão

Aventura na Dinamarca

Meu nome é Patrick Simon. Tenho 20 anos e vivo na
cidade alemã de Mülheim em der Ruhr. Durante cinco
semanas morei no Japão como um participante do Y’s
Men’s STEP (Programa de Intercâmbio de Jovens em
curto prazo). Durante este tempo viajei ao redor do país,
fiquei em casas de não menos que sete famílias diferentes.
Todo Y's Men japonês (e Y's Menettes) que encontrei
foram, extraordinariamente agradáveis comigo, e eles
fizeram o máximo para que minha visita fosse algo
divertido, interessante e confortável. E realmente
conseguiram!

No ano de 1996/97 Y's Men Trehoje de Vildbjerg no meio
de Jutland na Dinamarca foi o clube anfitrião de um
Estudante de YEEP do Japão. O nome dele era Yoriko
Hashizaki do Y's Men Clube Global de Himeji. Dez anos
depois o clube recebeu um e-mail do Japão que perguntava
se o Y’s Men’s Club Trehoje estava disposto a receber
outro convidado do Japão. Em fevereiro nós conhecemos
o irmão mais jovem de Yoriko, Makito Hashizaki no
Aeroporto de Billund.

Da minha chegada, no começo de junho, em Osaka até a
minha partida, raramente tinha um dia sem algum tipo de
horário para eu cumprir. Eu
visitei muitos templos budistas,
um depois do outro, fui também
a muitos santuários Xintoístas e a
muitos castelos japoneses (eles
são
muito
diferentes
dos
europeus). Eu mergulhei no
oceano e tomei um banho em
uma das famosas fontes quentes
do Japão. Visitei uma aldeia de
ninjas e usei armadura de
samurai. Em um dia particularmente chuvoso, nós até
mesmo escalamos uma parte do Monte Fuji, a montanha
mais alta de Japão. Minha família anfitriã também estava
bastante ansiosa para me apresentar às variedades
especiais da comida japonesa. Para espanto de todos, eu
não pensava em comer peixe cru. Depois de voltar para
casa demorou algum tempo para adquirir o hábito de
voltar a usar garfo e faca.
Nossas conversas cobriram muitos tópicos. É claro que
havia muitas perguntas sobre a Alemanha, minha família,
os Y's Men alemães e assim por diante. Eu falava
freqüentemente sobre os carros alemães, cerveja e
lingüiças que parecem ter uma boa reputação no Japão.
Grande parte do meu tempo eu passava com as minhas
famílias anfitriãs e também havia alguns eventos “oficiais”
em que eu participei. Começou com uma pequena reunião
de clube em Osaka na noite
de meu primeiro dia, mas
eu também fui para a
Convenção Regional do
Oeste do Japão, com
aproximadamente
800
membros, de mais de 80
clubes!
Em Atami eu conheci o
prefeito e até mesmo fui ao escritório dele (ele também é
um sócio no Y's Men Clube) e o jornal local publicou um
pequeno artigo sobre mim. O tempo no Japão foi uma
grande experiência e eu agradeço ao ‘Y’s Men STEP
Programme’ e a todos meus novos amigos no Japão, que
tornaram isso possível.

Makito chegou a Billund depois de 18 horas, do Japão via
Amsterdã. Depois da sua chegada, ele ficou surpreso com
a vida na Dinamarca. Por exemplo, não há montanhas na
Dinamarca. O país é completamente plano, em
contrapartida no Japão existem muitas montanhas. “Aqui
eu posso ver ao longe até onde meus olhos alcancem. Eu
não posso fazer isso no Japão”, disse Makito.
Em uma reunião de clube, Makito nos falou sobre os
arredores de sua casa em Himeji e sobre Castelo de Himeji
que está na lista de prédios da UNESCO como patrimônio
tombado.
“Mais
interessante foram às
visitas nas escolas,
onde eu participei em
aulas de dinamarquês,
inglês,
Ciência
e
Educação Física.
Também visitei FC
Midtjylland
onde
conheci o Gerente que era muito gentil. Além do que, a
visita em industriais locais, foi muito interessante” disse
Makito, “A diferença principal é o bem-estar. Trabalha-se
mais tempo no Japão. Na Dinamarca você entra no
trabalho aproximadamente às 7 horas da manhã e volta lá
pelas quatro ou cinco da tarde. No Japão, porém, você
também começa a trabalhar aproximadamente 7 da manhã,
mas só retorna por volta das oito ou nove da noite. Eu
também notei que o imposto de renda é muito mais alto na
Dinamarca que os que nós pagamos no Japão”.
Makito estava positivamente surpreso pelo gosto da
comida dinamarquesa. Deliciosa! Especialmente batatas e
costeletas com molho, após
tê-la provado e achado
muito bom. ‘Engraçado
como ela é diferente quando
comparada com a comida
japonesa’. “No Japão nós
comemos muito arroz e
aqui vocês comem muitas
batatas” Depois de sua curta permanência na Dinamarca
Makito está ansioso para começar um novo emprego no
Japão.
Jorn M. Pedersen, Trehoje Y’s Men’s Club, Denmark

Patrick Simon, Germany
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Juventude
A Filosofia de vida do Y’s

Um Homem que é um Y’s

Eu nasci no ambiente da ACM/Y's Men. Meu pai, um Y's
Man honorário Goh Soon Hock. Por muitos anos foi
diretor do Conselho Administrativo da ACM Chinesa
(depois renomeado como ACM Metropolitana de
Cingapura). Ele também foi sócio extremamente ativo do
Y's Men Club Beta Chapter. Ele foi Governador de
Distrito, Diretor Regional, e o Membro do Conselho
Internacional, e foi o Presidente da Área Ásia em 1983-84.
Eu me lembro de tê-lo acompanhado em muitas funções
no Y's incluindo Distrito, Regional, Área e Conferências
Internacionais e Convenções. Desde a minha tenra idade,
meu pai sempre me mostrou a necessidade e o desejo de se
praticar o conceito Y’s de desenvolvimento igualitário do
Corpo, Mente e Espírito. Ele sempre acreditou nisto e a
praticou em sua vida. Durante anos, ele foi um Cristão
convicto, muito instruído e um ativo desportista.

Em algum lugar entre a multidão
Caminha um homem com um coração orgulhoso
Talvez seja um jovem e cheio de esperança
Ou ainda, talvez, um velho cansado
Mas ele é simplesmente um homem
Procurando algo melhor
Ele é firme, tanto na mente como corpo,
Procurando um modo para servir
Este homem cujos olhos fitam os céus
Será um ser um sábio

Como um Y's Man, tudo isso tem um significado muito
importante, do que simples passa-tempo social. Pela
sociedade e organização, ele teve muitas oportunidades a
viajar e ver o mundo como ele o é, fez numerosas
amizades com outros Y's Men em muitos países, e em
conseqüência obteve uma inestimável habilidade na
comunicação com as outras atividades do Y's Men, o qual
ele participou. O mais importante é que ele aprendeu a
devolver na sua comunidade, muitos talentos para ajudar
os menos afortunados.
Meu pai também adotou como a convicção do Y's Men
que: "a medida da crença de um Homem (pessoa) é o
tamanho do seu horizonte”. E para ele ser um Y's Men é
mais que uma simples amizade, companheirismo e ou
assistência social. É uma filosofia de vida que ele sempre
acreditou e praticou em sua vida diária.
Em 2005 foi diagnosticado um câncer em seu pâncreas e
por conseqüência teve que ser submetido uma operação
cirúrgica. Era impressionante a sua fé em Deus que não o
fez desistir da vida, nem sua paixão pelo Y's Men. Ele
estava continuamente informado das ações internacionais e
locais do Y's Men. Porém, infelizmente o câncer voltou e o
tratamento de quimioterapia o debilitou muito. Ainda,
embora acamado e fisicamente fraco e debilitado, ele
tentou manter a sua mente ativa, porém, continuou seu
passeio com Deus. Ele faleceu em fim de junho 2007. A
prova da sua filosofia de vida? Eu fiquei muito tocado
quando muitos dos seus amigos vieram vê-lo e para
compartilhar conosco o quanto meu pai tinha marcado as
suas vidas. O horizonte dele era extenso. Eu estou
compartilhando com você a alegria de meu pai como o Y's
Men impactou sua vida, eu espero que você compartilhe as
suas alegrias de ser um Y's Men com outros para mostrar a
eles, que ser um Y's Men, não é só um afazer social, mas
sim, um modo de vida.
Marianne Goh, Mocidade de Passado Interno 1999-2000.
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Ou de alguma maneira, este homem olhará algo específico
Ou ele poderia nos achar primeiro, nenhuma dúvida
Este homem será trazido em nosso meio
Então ele nos conhecerá e verá
Que isto é onde ele deveria ser
Um Triângulo, com sólido coração,
Um mundo aceitou o Y's Men Clube
E a origem de seus esforços
Ser afinal um Y's
Entre as grandes coisas de sua vida
É o que é importante, a sua esposa
Ela ama o seu marido, o lar, e ainda
Ela se esforça para servir como um Y's Menette
Os dois enfrentam com as mãos dadas
O caminho cristão que Deus planejou
Dentro de um escopo e direitos, tão poucos...
O penhor de seus serviços que eles têm que renovar
É duro entre um mundo de mentiras
Tentar ser um homem que é Y's
E quando o seu tempo na terra passa
Sua ajuda descansará afinal
Saber viver sua vida
Com a sua esposa
Se algum um pequeno esforço fez
Para erguer a vida
Então a sua existência deveria ter sido
Um plano de Deus, gênero humano para ganhar
O Deus pode reivindicar o seu prêmio
Eu achei outro homem que é Y's.
Escrito por Ron Atkinson mais de 40 anos atrás e rememorado por
David Ing, Charlottetown Y's Men's Club, Canadá.

Você Sabia?
Olhe para o futuro no www.ysmen.org
‘Envolvimento Jovem’
Leia as notícias maravilhosas dos jovens do Y’sdom no
Mundo Jovem
Admire as suas experiências na 6ª Convocatória Jovem
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Secretaria Internacional
Reunião do Conselho Internacional em Adelaide - Austrália
Os momentos mais comoventes do Conselho Internacional
foram: a) a instalação dos novos Membros do Conselho
Internacionais pelo PIP Choi Han-ki; b) quando PIP Choi
Han-ki entregou para IP Lasse Bergstedt a Bíblia e
Martelo de juiz, simbolizando assim a transição das
grandes responsabilidades do Presidente Internacional, e o
IP Lasse Bergstedt agradeceu por sua eleição como
Presidente Internacional; e c) quando IP Lasse Bergstedt
apresentou uma placa comemorativa a PIP Choi Han-ki,
em nome do Conselho Internacional, por seu serviço e
dedicação como Presidente Internacional 2006/07,
realçando a sua grande realização pelo aumento de
associação e realizando a sua meta de mais de 30.000
sócios.
Este ano nós tivemos o grande prazer e a oportunidade de
contar com a Liga da Aliança Mundial das ACM's junto
com o Y's Men Internacional com a participação do
Reverendo Samuel Stephens, que é o vice-presidente da
Aliança Mundial da ACM’s.
Durante a primeira sessão do Conselho Internacional a sua
fala foi motivational realçando a semelhança do trabalho
dos dois movimentos - assuntos comuns, necessidades e
mandato para servir a comunidade - e disse que nós
deveríamos construir pontes mais fortes entre as duas
organizações e deveríamos fortalecer nossa relação e
sociedade, e que deveríamos trabalhar juntos para termos a
mesma fala/ação para o bem da humanidade. IP Lasse
Bergstedt agradeceu WAL Sam Stephens a mensagem,
dizendo: YMI está pronto para 'construir' e 'caminhar'
junto com a ACM.
Na seqüência com uma simples cerimônia Carol Reynolds
foi instalada como Diretora Internacional Y's Menettes
pela Past ID Shirley Unmack que realçou a importante
responsabilidade que a posição de ID envolve e enfatizou
a larga experiência e compromisso de Carol de ID
Reynolds.
IP Lasse Bergstedt expressou a sua avaliação pela
dedicação e o forte apoio que o Y's Men sempre recebem
das Y's Menettes ao redor do mundo e um orgulho e honra
para o Conselho Internacional de ter a participação de ID
Y's Menettes.
O Conselho Internacional considerou muitos tópicos
importantes para o futuro do Movimento:
O Status Consultivo junto da ONU. Foi reconhecido que
YMI deve ser um grupo cooperativo de qualidade. Y's
Men poderiam ajudar a ONU em algumas de suas
preocupações como: a) prevenção da malária (talvez um
projeto do TOF) que causa a morte entre as crianças e jovens
em certos países; b) provendo água limpa a comunidades;
c) compartilhando o Programa de trabalho da ONU e o
relatório de nosso comitê durante o treinamento do RDE
eventos e RD’s que compartilham estas informações em
seus clubes; d) os sócios de Clube poderiam celebrar dias
especiais como “o Dia da Mulher", etc.

O relatório do Comitê de Equilíbrio e a discussão que
seguiu após sua apresentação, foi um dos artigos de
programa de trabalho mais importantes. Vários
movimentos foram aprovados, o principal como segue,
apontou o risco de mudanças à Constituição Internacional
que é muito fácil fazer:
· Solicitação de emenda[s] na a Constituição Internacional
deve ser recebida por escrito pelo o Secretário General
Internacional noventa [90] dias antes do próximo
Conselho Internacional especificando
cláusula[s] ou
parte[s]
· Emenda(s) na a Constituição Internacional deve ser
recebida por escrito pelo o Secretário General
Internacional com noventa [90] dias antes do próximo
Conselho Internacional, tais como clausula(as) específicas
ou parte(s) a ser emendado(s) e uma declaração de
intenção deve ser submetido a apreciação.
· Monções que pressagiam qualquer emenda à
Constituição Internacional e devem ser endossadas por
sócios de Áreas diferentes.
O procedimento para definir Dívidas Especiais. Foi de
acordo que as Dívidas Especiais sejam definidas como
partidária de um sistema de custo (IWF) [países são
agrupados através do poder aquisitivo em uma base de
dados do IWF], efetivo do primeiro Semestre 2008/09,
sujeito a revisão todo terceiro ano a partir de 2007.
Quatorze projetos do TOF foram aprovados (dois deles,
projetos contínuos) para um total de CHF$ 420.453, a
mais alta quantia aprovada desde o início do programa
TOF. O Conselho Internacional também autorizou a
reunião de meio de ano/08 para aprovar um Projeto de
TOF adicional apresentado pelo Canadá, (um projeto de 3
anos para um total de CHF$ 36.480) sujeito a favorável
recomendação pelo Comitê do TOF.
Envolvimento Jovem continua sendo um assunto
importante em todas as Áreas, e no ano passado o processo
de formação de Y's Youth Clubs começou na maioria das
Áreas. Muitos já começaram. Duas forças-tarefa foram
estabelecidas pelo Conselho Internacional para lidar com
diferentes Programas Jovem.
O Conselho Internacional discutiu uma proposta para
melhorar a imagem do Y's Men. O centro da discussão foi
no valor do custo / benefício de contrair um
empreendimento profissional. Então o Conselho
Internacional aprovou o estabelecimento de uma forçatarefa para selecionar e contrair uma companhia de PR
para administrar uma revisão de nossa imagem. Esta
revisão deveria incluir os Y's Men Internacional, Y's
Menettes e Y's Youth.
IP Lasse disse ao término da reunião: “Todos nós somos
diferentes, discutimos diferentes coisas. A discussão é
sempre salutar, porque nós aprendemos e podemos ficar
mais esclarecidos um verdadeiro ‘Sábio’ um ‘ Y’s Man’ ”.
Rolando Dalmas - Secretário Geral Internacional
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Y’s Menettes
Crescendo Juntos
Nas palavras de Martin Luther King - " Tudo o que é feito
no mundo, é feito pela Esperança”.
Este será o meu Lema e minha mensagem para meu 2º ano
como Diretora Internacional. Estarei encorajando a
comunicação mais estreita com o Y's Men Internacional e
fortalecendo assim a consciência das Y's Menettes. Nós
estamos fazendo belo trabalho para as nossas ACM's,
nossas comunidades e apoiando os projetos Internacionais
do Y's Men's Internacional. É chegado o momento
apropriado para mostramos o que nós realmente fazemos.
Comunicação - Comunicação – Comunicação
Quantas vezes nos temos que ouvir isto? A resposta é:
tantas vezes quanto for necessário para adquirir este
direito. A chave é a Comunicação. Ela é essencial dentro
de um ambiente de trabalho de equipe, em que todos
fazem um papel fundamental para o sucesso. Respondendo
à comunicação, você mostra dedicação e compromisso,
para ser parte de um time. Através da comunicação, você
mostra sua dedicação e o seu compromisso como parte de
um time. Olhe para isto como uma cadeia com várias
ligações. Ela conecta duas organizações - Y's Menettes e
Y's Men - esta cadeia deve ser sólida. Se quaisquer das
ligações forem quebradas por causa de falta de
comunicação, nós não teremos êxito.
Nós somos parte de uma organização internacional que
oferece companheirismo e a oportunidade para ajudar a
outros, não só dentro de nossas próprias comunidades, mas
a mundial; em algum lugar, sua ajuda está acontecendo,
porquanto nós estamos sempre firmes como uma Y's
Menette. Se nós quisermos que o nosso movimento cresça,
nós temos que nos preparar para o futuro. Uma vez foi
dito: “Organizações são organismos vivos e então têm
muitos ciclos. Nós vivemos sempre dentro de uma
sociedade cm constante mudança com várias culturas e nós
precisamos nos adaptar e re-aprender muitas coisas - nós
precisamos mudar”. Vamos usar as forças que nós temos,
nós mesmas.
Se nós formos crescer em números como os Y's Men's
Clubs, teremos que preparar nossas Líderes do Y's
Mennettes para desempenharem um papel de
responsabilidades. Estarei sempre enfatizando estas
responsabilidades. Desenvolvimento de liderança É
FUNDAMENTAL A NOSSO SUCESSO. Nós devemos estar
prontas para o futuro e temos que ter nossas líderes
preparadas para isto. Nós podemos ter fé e dedicação, mas
sem liderança nós não teremos sucesso. Se nós olharmos
para a palavra Extensão, significa, aumentar. Seguir em
frente significa nos preparamos para o futuro“. Eu estou
lhe encorajando, para que você continue em seus esforços
e trazendo novas sócias, e como resultado, aumente sua
habilidade para ajudar suas Comunidades, sua ACM e o
seu Y's Men Clube.

Em Adelaide, Carol Reynolds, a nova Diretora Internacional das Y's
Menettes.Da esquerda para direita Shirley Unmack, Carol Reynolds,,
Beyl Jones, Pam Crammond & Jennifer Cameron.

Qual é o Meu Trabalho?
Se você tem um cargo em seu clube ou não, ou quando
estivermos atarefados com o trabalho, o que deveríamos
estar fazendo para nos assegurarmos que o trabalho seja
feito? Eu sugiro o seguinte:
1.

Esteja disposto para assumir responsabilidades;

2.

Tenha um quadro claro do resultado que a sua
responsabilidade resulta;

3.

Tome iniciativa para planejar todas as tarefas
envolvidas com seu trabalho, crie um plano de
ação e leve a cabo;

4.

Planeje fazer melhor que lhe é esperado;

5.

Quando você precisar de ajuda ou respostas,
pergunte para a pessoa certa;

6.

Se você não pode cumprir uma tarefa esperada,
peça ajuda antes que seja tarde;

7.

Seja positiva e motivanda para que os outros
possam cumprir suas tarefas;

8.

Leve em conta todos os custos envolvidos para o
sucesso do seu trabalho;

9.

Esteja pronto ajudar;

10. Lembre-se que nós somos os donos de nosso
clube.
Paul Kuromoto, Y's Men's Clube Kaimuki, Hawaii
Extraído de Lima Hana, boletim do Y's Men Clube dos Kaimuki.
O texto completo poderá ser carregado do Website do IHQ na seção
de boletins Regional dos EUA Havaí

Carol Reynolds, Diretora Internacional Y's Menettes
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Enfase Cristã
O que é Amor?

Centro Ulf Rasmusson para deficiência visual

Em 2005 eu recebi uma bolsa de viagem pelo Fundo de
Fraternidade que me levou para o Panamá, Barbados e
Brasil, onde participei das atividades do Y's Men e
também visitei projetos do TOF no Brasil. Durante minhas
viagens eu fiz muitas amizades duradouras. Eu estou
escrevendo este artigo em Barbados onde eu fiquei
hospedado na casa de um Y's Men. Depois de Barbados eu
fui para o Brasil para fazer trabalho voluntário a um
projeto de TOF em Porto Alegre.
A amizade com que nós compartilhamos com outros Y's
Men e clubes espalhados pelo mundo, é uma experiência
única e é importante, porque faz com que nós continuemos
nutrindo da amizade em nossa organização. Eu visitei
Washington DC e lá fui em vários locais da cidade, tais
como, monumentos que comemoram as guerras que
aconteceram durante muitos anos. O cemitério de
Arlington na América é uma lembrança dos muitos
milhares de membros das forças armadas e mulheres que
perderam as vidas na guerra. A perda de muitas vidas, e o
sofrimento humano, que as pessoas passam, nunca
deveriam ser esquecidos.

Associação Nacional de Cegos, sucursal de Kerala, Índia,
agradece sinceramente a ACM de Orebro, Região da
Suécia e a ACM de Trivandrum do Norte pela doação de
USD$ 5.000 para o Centro de Pessoas com Deficiência
Visual. Ela foi criada em memória do falecido Ulf
Rasmusson assim, passou a ser chamada.

Duzentos anos se passaram desde que a abolição da
escravatura. Aproximadamente 10 milhões de pessoas
foram tiradas dos seus países de origem e transportadas
pelos mares adentro, para trabalhar em países estrangeiros.
Direitos humanos não existiam para essas pessoas, hoje os
países que transportaram os escravos, estão pedindo
desculpas pelo tratamento desumano a estas pessoas.
Mestre de um navio negreiro sabia que este não era o
modo para tratar as pessoas, é totalmente contra aos
princípios Cristãos e o maravilhoso hino chamado:
'Surpreendente Grace' (Amazing Grace), retrata muito bem
como a vida deles foi mudada. Todo ser humano na terra
tem o direito a uma vida de digna e de qualidade, e nós
não devemos negar este direito. Cabe a cada um de nós,
ajudar a sanar o sofrimento dos muitos milhões de pessoas
no mundo de hoje. Pense nisto diariamente. Não proíba a
liberdade! Aprecie a amizade que você tem com seus
amigos Y's Men.
Robert Riedel escreve em “A Y's Man's Vadamecun" amor
como o meio de aceitar nossos amigos como eles são, sem
criticar ou impor condições. Amor significa não somente
viver e deixar viver, mas também, ajudar o outro a
carregar o seu fardo, estendendo uma mão amiga, amandoo sem qualquer tipo restrição, seja ela, material,
ideológica, física ou psicológica. Amor deve ser
totalmente desinteressado. Simplesmente pode consistir
em uma palavra amiga, um convite para compartilhar uma
refeição, etc.
'Para Cristo não há o Leste nem Oeste, nem Sul ou Norte;
Mas um grande companheirismo por toda a vasta terra’.

A associação foi inaugurada por Klaus Dietzel, Tesoureiro
Internacional do Y's Men Internacional em 26 de Junho de
2007. Ele foi informado sobre as atividades que eram
realizadas
neste
Centro, o primeiro do
gênero no Estado de
Kerala. O centro foi
bem equipado com
instalações modernas
necessárias
para
cuidados com a visão,
como a lâmpada e
perímetro de medição
do campo visual e
outros diversos equipamentos óticos e não óticos. Em seu
discurso inaugural Klaus Dietzel, agradeceu o YMC de
Orebro, Região da Suécia e a família do Ulf Rasmusson
por este gesto de carinho. Ele disse que através dele
(centro), mais de 1.000 pessoas, com baixa visão, são
beneficiadas por ano.

Josey Joseph em seu discurso mencionou o apoio
dado a Anganwadis por Mr. Rasmusson. Ele também
se lembrou que quando ele perguntara sobre a situação dos
Anganwady, logo depois do Tsunami de 2004, foi
informado de que o Anganwady necessitaria de reparos,
ele imediatamente enviou seu apoio. Ele disse que
Ulf sempre será lembrado como um modelo de
ser humano.
Josey Joseph, Y’s Men’s Club de Trivandrum.

Peter Gilbert, ISD, Ênfase Cristã.
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Projeto Global Unificado
Algumas Estatísticas Impressionantes

O Amor Tudo Pode Superar

O Y's Men Clube de
Trivandrum do Norte foi
agraciado pelo Programa
Time
of
Fast,
para
beneficiar um programa de
Educação sobre HIV E
AIDS na Região costeira do
Estado de Kerela, Índia. O
projeto está para ser
concretizado com o apoio
do Y's Men's Clubs destas Áreas e com a Associação
Nacional de Cegos, Kerala Branch. O que vem a seguir é
um resumo de algumas dos resultados da primeira metade
do programa.

A ACM do Vietnam teve a sorte de ter seu Projeto
aprovado pelo Time of Fast pelo ICM 06 de USD$ 30.500
de subvenção no Centro Comunitário de Apoio
às pessoas portadoras de HIV / AIDS. Esta é a história
de uma família agraciada pelo projeto.

Treinamento intensivo prestado aos líderes da
comunidade – 62 programas de sensibilização no Estado
foram realizados até Março de 2007, nos quatro Distritos
do Estado de Kerala: Trivandrum, Kollam, Alleppey e
Ernakulam, com o apoio do Y's Men's Clubs e as agências
locais. Temos a certeza que a mensagem será propagada
pelas 6.500 pessoas que participaram desses programas
para uma conscientização de no mínimo 25 a 30 mil
pessoas nos quatro Distritos do Estado de Kerala.
Oitocentos jovens líderes foram treinados – A
realização mais importante deste programa foi a
conscientização da educação, organizado para os 800
Jovens Líderes da Igreja do Sul Índia, que representa o
todo de Estado de Kerala. Este grupo levará a mensagem
do nosso movimento aos seus respectivos agrupamentos.
Nós estamos seguros que beneficiará 800.000 pessoas pelo
menos no Estado de Kerala.
Publicidade – foram impressos e distribuídos 50.000
calendários multicoloridos de 2007 com "Slogans" de
prevenção á AIDS.
Acreditamos que este importante programa é uma valiosa
contribuição para o Projeto Global Unificado do Y'sdom.
Josey Joseph, Presidente do TOF Implementation Committee, 06-07
Trivandrum, Índia

Você já viu um artigo que lhe interessou?
Você gostaria de saber mais?
Marque o IHQ Web site para ver se o autor está listado.
Senão, escreva para o editor com um endereço para
contato

wally@ysmen.co.uk
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‘TB’ chegou à sala de aconselhamento da ACM em Xom
Moi Polyclinic do Vietnam, situado em uma parte
populosa da cidade de Ho Chi Minh, onde grandes
quantidades de famílias pobres vivem. Lá ‘TB’ encontrou
um conselheiro e voluntário da ACM do Vietnam. Dr.
Phan, diretor de Xom Moi Polyclinic e um dos principais
voluntários da ACM do Vietnam, que a operou e extraiu
um abscesso de sua mama. As compreensões dos
conselheiros e voluntários da ACM do Vietnam criaram
um novo ambiente de alegria, de esperança, e a aceitação
lhe que deu a confiança para começar tudo de novo.
‘TB’ graduou-se na Faculdade de Comércio Exterior em
Ciências Humanas e Sociais da Universidade e obteve um
bom trabalho com um rendimento estável, em uma
empresa de imóveis na cidade. Sua família e seus amigos
estavam orgulhosos e compartilhavam sua alegria com ela.
‘TB’ quis ampliar seu negócio e nesse relacionamento
conheceu ‘D’, 04 anos mais velho do ‘TB’. Eles se
apaixonaram e se casaram. ‘D’ foi casado anteriormente e
tinha uma filha. ‘D’ teve muitas aventuras amorosas sem
prevenção. Deixou sua primeira esposa quando declarou
seu amor por ‘TB’. ‘TB’ só conheceu o passado de seu
marido, após descobrir que havia sido infectada com o
HIV. Eles tiveram um filho sem pedir permissão de suas
famílias, em Outubro de 2004.
As duas famílias não queriam que os dois jovens casados
vivessem juntos. Os pais de ‘TB’ achavam que ‘D’ e seus
pais não eram bons para a sua filha e que ‘D’ infectou a
doença mortal em sua filha, e a seu neto inocente. Os pais
de ‘D’ ainda não estavam preparados e dispostos a aceitar
‘TB’ como sua nora. As duas famílias tinham feito
involuntariamente a trágica vida de ‘TB’, mais trágica
ainda!
Depois de muitos contactos com os conselheiros da ACM
do Vietnam, ‘TB’ tinha decidido regressar ao seu trabalho
na empresa. Com uma vontade de ferro, e um imenso amor
e sacrifício, com o apoio e incentivo do aconselhamento da
ACM do Vietnam, ela conseguiu superar todas as
dificuldades. O casal então desejou reconstruir as relações
entre as duas famílias, consolidar a renda familiar,
legalizar o casamento e solicitar o Registro de Nascimento
de seu filho. As visitas domiciliares feitas com
regularidade pelos conselheiros os têm ajudado a superar
as dificuldades de todos os tipos, e, de viver cada dia com
mais otimismo.
Narrado pelo Conselheiro Nguyen Thi Thuy Tran - Baseado no
testemunho de TB
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Solidariedade –Tufão Durian – Área Ásia
A Hora da Reconstrução 500 -TH 599

Cantando em prol de lares

O tufão Durian que atingiu as Filipinas, em Novembro
2006 deixou mais de 2.000 famílias desabrigadas. O drama
agitou os membros da Área Ásia e sob a liderança da AP
Lee Joo, em minutos foram levantados fundos suficientes
para construir 8 novas casas em blocos de concreto na
região afetada. PIP John Choa coordenou o projeto nas
Filipinas e foi capaz de contratar arquitetos e suporte de
empresas do ramo. O prefeito da cidade Legaspi, foi
abordado sobre o projeto TH500 (Time of House) e ele
imediatamente concordou em fornecer gratuitamente
terrenos, localizados na Taysan Resettlement um local da
Cidade Legaspi.

Um dos objetivos das atividades do Y’s Men, para
construir um mundo melhor para a humanidade “tomou
forma através de um conjunto de festivais de corais das
Y’s Menettes em abril de 2007”. Foi uma noite
emocionante em Seul. De forma drástica, o supertufão que
atingiu as Filipinas em novembro do ano passado, encheu
os corações os corações dos membros do Y’s Men com
muita tristeza. Vozes pedindo ajuda aos sofredores vinham
de diferentes partes da Ásia no inicio deste ano e
eventualmente um novo movimento – o TH500 – que é
uma abreviatura de: ”Time of House 500“ (tempo da
moradia), fez sua aparição ao mundo.

Pelo progresso construtivo adotado, foi rápida a
construção das casas as quais foram concluídas em Junho
de 2007. Cada casa tem um logotipo do Y's Men, em
destaque, para mostrar e lembrar aos visitantes o nosso
envolvimento. O Departamento de Assistência Social e
Desenvolvimento (DSWD), o órgão do Governo Nacional
encarregou-se de identificar os 50 mais pobres dos
escolhidos, foi feita um sorteio premiou oito felizardos. O
prêmio foi oferecido numa cerimônia realizada em 04 de
julho 2007, presidida pelo Prefeito da cidade de Legaspi
com a presença da imprensa, TV e as pessoas envolvidas
na cerimônia, e foi visto por toda a comunidade, e assim,
se divulgou o nome e a boa imagem do nosso movimento
Y’s Men na cidade de Legaspi.

O TH500 uma campanha para oferecer casas modestas às
vitimas de Duriam, ao custo de US$ 500 para cada família
de desabrigados, que em sua maioria seria usado para a
compra de materiais de construção. A campanha
sensibilizou o espírito “TOF” no Y’sdom no sentido de
levantar dinheiro para o projeto. O espírito do programa
TOF também “contaminou” outras organizações de
serviços para apoiar cada vez mais a família do Y’sdom da
Região Central da Coréia, que assumiu a liderança de
iniciar este programa e organizar o Festival de Coral para
arrecadar fundos para as vítimas.
Um público de 900 pessoas lotou a Centennial
Anniversary Hall da Universidade de Yonsei no momento
do concerto, aplaudindo entusiasticamente os grupos de
corais e a soprano Lee Hanna Kin. Ela é uma Prima Donna
de várias óperas e uma vez cantou no Carnegie Hall de
Nova York, e os cantores de musica Pop estrangeiros,
Eddie de Uganda e Chaissa das Filipinas compareceram
como artistas convidados, tornando assim e evento mais
significativo. As contribuições coletadas no festival foram
integralmente doadas para a conta do projeto TH 500.
O anfitrião do festival, Chung Kyung-joo, e as
representantes Y’s Menettes da Coréia disseram: “Este
evento é muito importante. Se você está de alguma
maneira, envolvido com o Y’s Men, o festival traz a todos
um só objetivo. Nós não iremos parar com este trabalho,
até que todas as vítimas entrem no nosso paraíso”.
Shim Jai-sung, Assistente de Editor, Coréia.

O PIP John Choa visitando uma das casas construídas pelo Y’s Men.

As cerimônias foram presididas por IPRD Yang Hyun
kook, RD Chung Woo, jovens e Y's Man Lee Sangmyung
da Coréia da Região Central. Eles ficaram tão
impressionados, que se propuseram imediatamente a doar
03 Unidades adicionais e os projetos TH500 seriam
assumidos agora pela Coréia Região Central, que planejará
elevar os fundos adicionais necessários.
John Choa, Past Presidente Internacional.
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Serviço Comunitário
Seu Clube e a Comunidade

Licença para assumir uma posição

As necessidades estão aí!
O seu clube está em um local onde não há nenhuma
necessidade de um "serviço comunitário?” Eu penso que
não! Mesmo se você vive em um bairro abastado, tenha a
certeza de que existem lá cidadãos que necessitam de
algo e que o seu clube pode fazer alguma coisa por ele.
Por quê? Porque um clube Y's Men não pode fazer muita
coisa se você não abrir seu coração para ele! Eu ouvi dizer
que vocês já contribuem com uma quantia em dinheiro
para Y's Men no maravilhoso Programa ‘Time of Fast’ ou
Tempo de Jejum e seus projetos, o Fundo da Irmandade,
ACM, etc? Excelente - estes são projetos, extremamente
importantes, mas também, existem necessidades muito
mais perto dos lares, onde freqüentemente dinheiro não é o
problema, mas sim uma mão, um pedido à justiça, uma
unidade alimentar, uma renovação de um projeto, um grito
para a paz mundial.

‘Rajadas de ventos sacodem o orvalho da manhã em maio’

Um mundo melhor.
Serviço Comunitário é à base das atividades do Y's Men.
Trata-se de nos esforçarmos através do serviço ativo para
desenvolver, incentivar e proporcionar lideranças para
construir um mundo melhor para toda a humanidade. "Não
podemos mudar o mundo, mas os 1700 Y's Men Clubes
espalhados por todo o mundo, irão certamente fazer uma
presença de impacto. Há efeitos benéficos para seu clube:
melhorando o companheirismo, fazendo com que o clube
seja mais conhecido na comunidade, enquanto cria o
reconhecimento geral do Y's Men”.
É uma idéia para as atividades do serviço comunitário!
Em qualquer comunidade, existem boas pessoas fazendo o
seu melhor para tornar mais suave à vida de cidadãos,
porém alguns não são reconhecidos por seu esforço e
empenho, tais como: enfermeiros, professores, assistentes
sociais, carteiros, etc. Seu clube poderia instituir um
relatório anual, um prêmio em cerimônia festiva, doado
pelo clube ou pelo prefeito da cidade em honra de tais
pessoas ou organizações, e assim iluminando o conceito de
serviço, o que se constituiria num bom exemplo.
Se você tiver um bom projeto de Serviço Comunitário, por
que não compartilhar com outras pessoas. Envie a história
e fotos ao Y’s Men’s World e espalhe as novidades.
Otto H. Larsen, ISD Serviço Comunitário.

Assim escreveu Shakespeare no seu Soneto Número 18.
Eu posso assegurar que aquelas rajadas de ventos tremem
mais que isto, especialmente, quando os Y's Men Clube de
Hanham se encontram para seu churrasco anual no
Hanham Commom Fair.
Sim, ‘Hot Dogs’ no “Commom” é um evento social
imperdível. É o momento em que nos descontraímos indo
ao churrasco apreciando entre um bom pedaço de carne
com cebola refogada. Ao longo dos anos, temos ampliado
nosso cardápio incluindo a carne de cheeseburgeres.
Espero que assim permaneça. O Conselho de
Governadores (abençoados sejam) decide sobre as
quantidades, custos, horários, e pessoal. (Não é muito
difícil aqui, pois geralmente são as mesmas pessoas) e
equipamentos necessários para aperfeiçoar os preparativos
e fornecer o material necessário.
O dia começa com a arrecadação dos produtos, como o
gás, mesas, tendas, (que normalmente saem voando
quando há rajadas de ventos fortes), salsichas,
hambúrgueres, queijo, petiscos e cebolas cortadas e outros
ingredientes que exalam o cheiro maravilhoso em minha
garagem por até uma semana, após o evento. Além de
todos os requisitos para fazer o trabalho, incluindo a
temperatura do forno. A nossa habilidade de cozinhar e
nossos conhecimentos em segurança e higiene alimentar
têm aumentado ao longo dos anos, de tanto verificar a
temperatura de cada item cozido, antes de vender ao
público e também para nós mesmos e o uso de aventais e
luvas adequados. “Nenhuma morte foi reportada até
agora”. (risos).
A barraca montada, as chapas acesas, as mesas postas e
agora é só cruzar os dedos para desejar sorte, observando a
direção do movimento das folhas nas árvores e muita
conversa sobre a posição do vento e as vendas se iniciam.
Este ano foi vendido em torno de 250 hot-dogs e 200
beefburgeres e 120 cheeseburgeres. As observações feitas
por transeuntes, do tipo: “sou vegetariano” ou “Eu acabei
de tomar o café da manha” não nos abatem muitos dos que
provavam nossa comida voltaram mais tarde para um “bis”
uma vez que acharam o aroma bem requintado e disseram
que sentiram um vazio no estomago que lhes pedia por
mais um. A quantidade da demanda varia de acordo com a
expectativa de nossos clientes.
Ao final do evento, toda a equipe, cansada e extenuada,
porém muito contente e satisfeita com os resultados,
desmontou toda a parafernália e foi embora tomar banho e
descansar. Não posso deixar de mencionar que a equipe
não fez uma arrecadação em massa. Este ano nós
coletamos £375 (USD$ 750) que vai diretamente para os
fundos de caridade, e também a comunidade local
desfrutou de momentos agradáveis junto com o clube,
todos comendo e se socializando.

Um trabalho legal para o Hanham Common Fair
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John Liddiard Y’s Men Clube Hanham – Inglaterra.
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2006/07 IP Reflexões
Antes de tudo, quero agradecer ao bom
Deus pela sabedoria e suporte que vocês
me deram durante o meu mandato como
IPE e IP.
O tempo urge. Quando eu estava sendo
empossado
como
Presidente
Internacional em 2006 e 2007, na
Convenção em Busan - Coréia em 3 de
agosto de 2006, parece que foi só há apenas uns dias atrás.
Eu realmente esperava que o Y’s Men Internacional fosse:
harmonioso, prazeroso, frutífero e que nossa
sociedade/membresia alcançasse a meta de mais de 30.000
sócios.
Tive um sonho maravilhoso para o Y’s Men Internacional
para os próximos 10 anos. Eu fiz disso o meu tema, visão e
slogan para este sonho. Precisamos de um
número maior de membros para o Y’s Men
Clube – mais de 30.000, que é um numero
mágico para que possamos construir um
mundo melhor para toda a humanidade.
Poderíamos
construir
uma
“pedra
fundamental” para que no futuro, esta seja
uma das três maiores Organizações
Internacionais.
Deveríamos participar
ativamente de todas as reuniões, programas
internacionais e projetos.
Na foto centra o IP Lasse, presenteando o PIP Choi Han-Ki com um
souvenir pelo seu ano no cargo.

Estou muito orgulhoso de termos alcançado mais de
30.000 membros até o final de junho de 2007. O que
considero um marco na historia do Y’s Men. Nós fizemos
História. Fizemos um trabalho maravilhoso. Acredito que
de agora em diante, a nossa sociedade/membresia irá
aumentar de maneira notável, geometricamente. Estou
feliz em ter alcançado meus objetivos através da
cooperação de todos os indivíduos ativos do Y’s Men
nesse ano. Gostaria de estender minha admiração para
todos os membros do Y’s Men, AP’s, ICM’s, ISD’s e
funcionários do IHQ.
Este ano, eu ofereci o Harry M. Ballantyne Award, a mais
alta honra do Y'sdom, ao Dr. Ahn Hyun-jin do Y's Men
Clube Daejeon, da Coréia. Ingressou no Y'sdom em 1962
e passou por todos os grandes cargos, incluindo o de
Presidente. Como um médico, prestou serviço médico
gratuitamente à sua comunidade o que contribuiu e muito
para a boa imagem do Y'sdom e pela admiração de seu
entusiasmo, serviço, dedicação e contribuição para Y's
Men Internacional, o Harry M. Ballantyne Award é um
justo tributo para Dr. Ahn Hyun-jin.
Eu reconheci o trabalho dos excelentes RD’s premiandoos tais como: RD Elfie Musil da Região Centro Sul da
Europa, RD T.M. Jose, Região Oeste da Índia, RD
Sionides dos Reis Uria da Região Brasil e o RD Moon
Sang-Bong da Região Coréia do Sul.
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Eu fiquei muito impressionado pelo tratamento amável,
amigável e a hospitalidade Y's Men durante minhas visitas
para Área África, Ásia, Canadá, Europa, Índia, Latino
América e Caribe, Austrália e EUA para sessões de
treinamento de RDE e Convenções de Área, e Convenções
Regionais, reuniões de Comitê e ICM e MYM enquanto eu
era IPE e IP. Graças a todos nossos Y's Men de todo o
mundo. Eu fiquei muito orgulhoso especialmente com os
Projetos de TOF concretizado pela ACM quando da minha
visita a Índia e o Brasil. Nosso projeto do TOF é um real
serviço internacional junto a ACM.
Eu gostaria também de estender minha profunda
admiração pelo meu antecessor PIP Benson Wabule que é
uma agradável, humilde e pessoa maravilhosa, por toda
sua cooperação. Eu estou muito contente por isso. Eu
tenho como meu sucessor, o excelente Presidente
Internacional Lasse Bergstedt que é
uma pessoa de mente aberta, humilde,
enérgico e um grande conhecedor do
Y'sdom. Eu não tenho nenhuma dúvida
que o Y's Men Internacional crescerá
para mais de 50.000 membros e no
serviço internacional crescerá a um
montante superior de mais de US$ 5
milhões ao ano, em 10 anos.
Para ser honesto, confesso que minha
esposa não gostou do meu trabalho de
IP. Eu fiz muitas viagens para o exterior, assistindo
reuniões e isso afetou minha saúde. Eu ficava acordado
trabalhando, recebendo e enviando e-mails e me
preparando para as reuniões durante dois anos durante meu
IPE e o período de IP. Mas agora, eu agradeço minha
esposa pela sua cooperação sem me causar qualquer
dificuldade. Agora eu me formei neste incansável trabalho.
Eu sou grato e estou livre agora. Quero ir cedo para a cama
e fazer viagens de turismo, ter um pouco de descanso com
minha esposa.Eu espero sinceramente que o Y's Men
Internacional se desenvolva notadamente e que dure para
sempre. Nós somos uma família com o nome de Y's Men
Internacional. Vejamos, se nos encontraremos, a qualquer
hora, com muito prazer, em qualquer lugar no mundo.
Obrigado.
Choi Han-ki, IP 2006/07.

Você sabia que?
A equipe do Time of Fast produziu um super calendário TOF
para conscientizar e encorajar doações.
Está em sua 12ª edição traduzido para o: chinês, dinamarquês,
inglês ($e £), francês, alemão, japonês, coreano, polonês,
português e espanhol.
Acesse: http:// www.ysmen.org
Distribua-o aos seus sócios de clube
Prazo final para o Editor receber material para a próxima
edição com boas notícias é 31º de Janeiro de 2008.
Tradução para o Português: Ivani Zanolla da Câmara
Revisão e Editoração: Wiliston Adilso Gaeti
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