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RC Bali Denpasar, 09 October 2009
Mengamen untuk membantu Korban Gempa Padang
2 October 2009
Sebagai rasa peduli dan bakti kita sebagai Rotarian, penggalangan dana di Discovery Shopping Mal untuk
korban gempa di Sumatra Barat dimulai dengan pertemuan kilat yang diprakarsai oleh DGE Al Purwa dan
PP Hanny. Dari RC Denpasar, hadir Pres Sukadana, IPP Sisca dan Rtn Suzana. Keputusannya adalah Seluruh
Rotary Clubs di Bali (diwakili oleh yang hadir RC Bali
Kuta, RC Bali Denpasar, RC Bali Taman dan RC Kartika)
setuju untuk menggalang dana di mal. Yang didapatkan
ijinnya pada hari itu adalah penggalangan dana di
Discovery Shopping Mal. Terimakasih atas kerjsamanya
Management of Discovery Shopping Mal.
3 Oktober 2009
Briefing kilat re koordinasi untuk “Ngamen Perdana”
untuk Korban Gempa Padang. Pd sore itu juga, dilakukan
Penggalangan Dana. IPP Sisca dan Rtn Suzana langsung
didaulat untuk menjadi koordinator para pengamen
untuk hari Sabtu dan Minggu pagi di Discovery Shopping
Mall. Malam itu juga, RC Denpasar diwakili oleh IPP Sisca dan Pres Sukadana dan beberapa orang
RADEN melakukan “Ngamen Perdana” nya.. bersama dengan DGE Al, PP Hanny, Rtn Marina dan para
rotractors. Jam 10 malam saya dapat sms, bahwa galang dana pertama kita berhasil mengumpulkan dana
sejumlah rp. 6.2juta rupiah (ngamen start jam 7 dan selesai jam 9 malam). Welldone!!!
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RC Denpasar Full commitment
Fellowship and reponsibility as Rotarian,, its soo
Fantastic....I am so proud to be a member

Centro Shopping Ma!
Minggu pagi; 4 Oct 09
Undangan utk berpartisipasi dalam galang dana saya
list di millis, respondnya...fantastic. Rtn Fina dan Rtn
Suzana dan RADEN mewakili Club kita memulai
ngamen di jam 11 pagi. Wah, banyak sekali
pengalaman menarik yg lucu dan mengharukan..dan
kadang menyebalkan. Jam 1 siang, PP Hanny dan AG
Suastika berhasil mengadakan screen dan
soundsystem di hall depan Bread talk, dan Rtn Suzana
dan Rtn Fina diminta melakukan
“cuap2” memberikan info re apa yg
!
Rotary lakukan di mall . Our Duo
Cuap2, cukup
berkesinambungan..dan banyak
menarik perhatian pengunjung untuk
menyumbang. Total dana terkumpul pada
siang itu adalah 12.5 juta plus 10juta dari BPR Lestari..
Yippee...22.5juta plus 6.2juta dari semalam
Minggu sore jam 4 - 9 malam
RC Bali Taman mendominasi partisipan pengamen
malam itu, dibawah koordinasi dari Pres Charles dari
RC Kartika. PP Susanto menjadi hero pada malam ini,
our very own representative:) 12juta juga terkumpul
malam itu..welldone

Its just getting more interesting
Surprise bbm saya terima dari PP Susanto
dipagi hari, sejumlah 21juta terkumpul atas
usaha PP Susanto ngamen di Lap
Renon....WOW...what a fantastic effort:)
Senin sore jam 5 - 9malam - 5 Oct 09
RC Denpasar hadir...Rtn Enny danMartha
mewakili club kita malam itu. Sejumlah 7.5juta dana
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dapat digalang malam itu. Tetap semangat ya:)
Selasa malam- 6 Oct 09
Full Team of RC BaliDenpasar datang malam itu. Ada
PP Suryawan, PP Sisca, Rtn Suzana, 3 putri Bali (thanks to
PE Wiwien), 5 orang dari Kumon (thanks to Rtn Chika),
Rtn Chika dan Edo (suami) dan tentu saja RADEN...
Ngamen “bongo”drum dari partisipan Edo menambah
seru dan semangat suasana... This is what we call
Fellowship...it is sooo sweet. Putri Bali
dijadwalkan untuk
datang lagi pada hari
Kamis
malam...yippeee.
Rabu malam - 7 Oct
09
Karena kita sudah turun
full team, RC Denpasar
beristirahat malam ini.
DGE Al dan Rtn Marina sms rtn Suzana dan PP Sisca,
bahwa partisipan sepi sekali dan DGEAl
mengumumkan bahwa penggalangan dana Kamis dan
Jumat di Centro dibatalkan:(
Penggalangan Dana di Mal Galeria
Pres Ina dari RC Legian yg mengusahakan ijin ngamen
di Bali Galeria akhirnya mendapatkan lampu hijau.
Rotary diijinkan ngamen pada hari Jumat, dan sekali
lagi DGE Al menugaskan Rtn Suzana untuk
koordinasi untuk Jumat ini. Posting di millis kita,
mendapat respond yg sangat positif, Pres Sukadana
juga setuju untuk memindahkan regular meeting kita
di mal Galeria pada Jumat tersebut. Mantaﬀf!!

Different Place, Different Crowds
Jumat malam - 9 Oct 2009
Begitu banyaknya partisipan yg confirm untuk datang
dimalam Jumat, sampai2 beberapa rotarian
dialokasikan ke hari Sabtu dan Minggu di Centro.
Malam ini RC kita juga tampil dengan full team, Rtn
Anita yg serak2 saja sudah datang sejak jam 6, 3 partisipan
dari Kumon (thanks to Rtn Chika), Ibu Ami (teman Rtn
Suzana), Ibu Ina (teman PP Sisca), Rtn Fina yg agak sakit,
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PE Wiwien, PP Sisca, Rtn Suzana, dan Raden, semua
ngamen di mal Galeria sebelum memulai reguler
meeting di M juice. Pres Sukadana, PP Susanto hadir
juga dalam meeting. demikian pula tamu kita yang
cantik (calon member katanya:) Ibu Eka yang
diundang ke meeting kita oleh Rtn Dolly.
Detail meeting saya posisikan di
bagian belakang newsletter.

!

Hasil penggalangan dana malam
itu tidak terlalu memuaskan,
karena sedikitnya pengunjung yang
datang ke mal. Dengan sangat
berbangga our own PP Sisca berhasil menggalang
dana sejumlah 2.3juta dari staﬀ BPR Lestari dan idr
900rb dari Bapak Fanty Fang dan keluarga. Ibu Ami
dan Ibu Ina selain ngamen malam itu, juga membantu
menggalang dana dikalangan teman2nya. Thank you
Ibu Ami dan Ibu Ina (sayang sekaligak ada photo nih)

Centro Shopping Mall
Sabtu malam, 10 Oct 09
Kali ini kita diwakili oleh Rtn Chika and the gank
( Ibu Tulus pada piano klasik, Edo pada bongo drum
danKacir pada gitar dan vocalis. walaupun saya tidak
sempet hadir, menurut cerita...serruuuu lho
ngamennya. coba deh check photo2nya.). Rtn Enny
juga sempet mampir bersama 2 orang partisipan dari
Tuban, membantu meramaikan galang dana pada
malam ini. Thank you...thank you...
Minggu pagi dan malam, 11 Oct 09
Ini merupakan hari terakhir dari penggalangan dana
di Centro. Rtn Anita mewakili Club kita. Thank you
Rtn Anita...great eﬀort.

Last one di Mal Bali Galeria
Jumat malam, 16 Oct 09
The last but hopefully not the least....final day di Mal
Bali Galeria..wah udah sepi partisipan...tapi...PP Sisca
bersama putrinya Samantha tetep hadir mewakili
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Detail dari regular meeting

Rotary 4 Way Test
1. Is it the TRUTH?
2. Is it FAIR to all
concerned?
3. Will it build GOODWILL
and BETTER
FRIENDSHIP?
4. Will it be BENEFICIAL to
all concerned?

MM Juice 9 Oct 2009
Jam 7.55 kita memulai meeting reguler di restaurant
MM Juice. Yang hadir dalam meeting adalah Pres
Sukadana, PE Wiwien, PP Susanto, PP Sisca, Rtn
Anita, Rtn Fina, Rtn Suzana dan Rac Agung.
Proyek Thallassemia
Setelah sosialisai Thalassemia
!
pertama kita lakukan dg fak
Teknik Unud, Rtn Fina sudah
melakukan komunikasi dengan
fakultas Kedokteran dan Ekonomi
Unud, dan dijadwalkan bahwa Sosialisasi Thallasemia
akan dilakukan pada tgl 30 Nov (Fak Ekonomi) dan 31
Nov (Fak Kedokteran). Target kita adalah 250 peserta
dari masing2 fakultas. Juga dikonfirmasikan bahwa
PRODIA sudah menyetujui untuk membiayai snack
dan materi untuk acara tersebut. Mereka malah
menyanggupi pembiayaan sampai 1000 peserta.
Hayo..siapa berani? For info..we are the first Club
who is doing the Thallasemia socialisation. Isn’t it
great?.... Welldone RC Denpasar!
Proyek Polio
Dalam rangka pengumpulan dana untuk eradication
polio, Club kita diwajibkan menyumbang sejumlah
USD1,000 . Beberapa ide dilontarkan seperti: acara
untuk anak2 ; nonton film sama2, jualan Mc D, jual
kupon kerjasama dg OSIS dari sekolah2.
PE Wiwien, kebagian tugas untuk memberikan
proposal option acara Polio ini.

Nice surprise dari guest kita
Malam ini kita kedatangan tamu yang diundang oleh
Rtn Dolly. Ibu Eka, yang ternyata bukan orang baru di
Rotary. Suami beliau juga rotarian. Selamat datang Ibu
Eka, semoga datang lagi ya. btw, background beliau
adalah dokter dan mantan Runner up Putri Indonesia
2001..(eh..saya sudah sebutkan belum kalau Ibu Eka
itu..cantik?..:)
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Calender
Rotary

!

November adalah Rotary Foundation Month
Be a factor, be part of our mission and contribute to the Rotary
Foundation (TRF). Untuk melihat Newsletter “our Foundation” go to
www.ourfoundation.info
TRF seminar
Jangan lupa, TRF seminar pada tgl 6 dan 7 Nov, Jogjakarta . Dari Club kita yg confirm akan hadir
adalah Pres Sukadana, PP Sisca, PP Susanto, PDG Soerjo, PE Wiwien, Rtn Dolly, Rtn Suzana dan
Rtn Ratna. Masih nunggu konfirmasi PP Suryawan dan Rtn Anita.
Happy Wedding Anniversary
Congratulation untuk PP Suryawan dan Ibu Inggrid. Rukun dan mesra terus ya....
Selamat hari Raya Galungan dan Kuningan bagi member yang merayakan
Meeting adjourned jam 21.00 pm
Sunshine Box Rp. 270ribu

Mohon maaf kalau photo2 selama penggalangan dana kurang tajam. Saya lupa terus bawa camera:)
perlu bantu teman2 supply photo donk... Terimakasih untuk semua teman@ atas
partisipasinya...kalau ada salah cetak atau salah sebut atau kurang sebut....Mohon maaf ya, soalnya
list resmi partisipan belum terima nih:)...Welldone RC Denpasar...!!!
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