
 “Life is a river. It starts like in the fairytales, a little spring in a secret place in a beautiful 

peaceful forest. Gradually, the stream is gaining strength and is looking for its way downwards. 

Suddenly the currents intensify, the flow is getting stronger and the obstacles become more and 

more difficult – that is our youth, through which we learn how to swim. Some become good 

swimmers – others not so much. But neither of us would ever forget the turbulent stream with 

its bright splashes and sparkles…” The life of every single one of us is an intricate chain of 

random events interlinked with conscious decisions, and I believe you will all agree that it is 

precisely one such conscious decision that unites us … here and everywhere… now and 

forever. The decision to join our individual flows of fate into the rivers of our clubs; the rivers 

later on flow into the seas of our Districts, which ultimately pour into the vast ocean of 

friendship that is IIW. 

According to Aristotle, there are three types of friendship. The first is what is created for the 

joy of joint pleasure. The second is for mutual benefit, and the third is friendship for the sake 

of friendship itself. The latter is the only true one because it is selfless in its nature. This is our 

IW friendship. A friendship without borders, because its home is everywhere. True friendship 

is built on mutual trust and commitment. It is real and is born in moments of hardship, 

disappointment and joy. 

 

One piece of evidence is my own IW story. I had heard of Rotary from my childhood as my 

father was a Rotarian, and I discovered IW since its very inception in Bulgaria almost 20 years 

ago. But only in the past 10 years I have become acquainted with the true essence of IW through 

my older sister, which many of you already know. She is a member of IWC Varna from District 

248 since its establishment in 1999. I still remember her enthusiasm while she was telling me 

about the meetings she attended, about the emotions she was experiencing, about the friends 

she was making, simply about everything around her club and IW. 

 

At that time, I had just given birth to my second child, and I had become an embodiment of the 

concepts of a housewife and a mother, since my everyday life was entirely devoted to raising 

my children. However, one day my sister invited me to meet her club and then I felt the magic 

that helped me understand that there are other important things in life – to feel the power of 

friendship. I saw women who love and support each other, who share and experience both good 

and difficult moments together. Women who are of different generations, with different fates 

and with different professional interests, but all united around one common cause - the cause 

IW. 

After a while, I also became part of this family and her club became my club. Our meetings 

made me more open-minded and empathetic to others. I admit that to this day this still makes 

me really happy. Subsequently, when I moved to our capital Sofia and when I found friends 

who shared the ideas and values of the IW, we created IWC Sofia in 2015 and I became the 

Charter President of the new-born club. 

The average age of the ladies of my club IWC Sofia is 27 years old and each of us is either a 

daughter or a sister of an IW member from another Bulgarian club. We all came to Sofia from 

different parts of Bulgaria and each one of us had her own reasons. We were all struggling 

individually to overcome the loneliness and alienation of living in the big city, but we all carried 

IW in our hearts. We truly did not know each other but here is where IW played its role – to 



bring us together and to allow us to share moments of our lives together. We have been getting 

excited when some of us got married, when some graduated successfully from University and 

when some were proud of their children's achievements. The most important thing here is one 

– that WE ARE TOGETHER. 

 

 

 

 

"Животът е река. Започва както в приказките, малък извор  на тайно място в красива 

мирна гора. Постепенно потокът става все по-силен и търси път надолу. Изведнъж 

теченията се засилват, потокът става все по-силен и препятствията стават все по-трудни 

- това е нашата младост, чрез която се научаваме да плуваме. Някои от нас стават добри 

плувци - други не толкова много. Но никой от нас никога няма да забрави бурния поток 

с ярките си пръски и искри ... "Животът на всяка една от нас е сложна верига от случайни 

събития, свързани със съзнателни решения, и вярвам, че всички ще се съгласите, че това 

е точно една такова съзнателно решение, което ни обединява ... тук и навсякъде ... сега 

и завинаги. Решението, да се присъединят нашите индивидуални потоци от съдбата към 

реките на нашите клубове; реките по-късно да потекат към моретата на нашите 

дистрикти, които в крайна сметка се вливат в огромния океан на приятелство, който е 

IIW. 

Според Аристотел съществуват три вида приятелство. Първото е това, което е създадено 

за радостта от съвместното удоволствие. Вторият е за взаимна изгода, а третият е 

приятелство в името на самата дружба. Последното е единственото истинско, защото е 

безкористно по своя характер. Това е нашето приятелство , приятелството в IIW. 

Приятелство без граници, защото неговият дом е навсякъде. Истинското приятелство е 

изградено на взаимно доверие и ангажираност. То е истинскo и се ражда в моменти на 

трудности, разочарования и радост. 

 

Такова едно доказателство е и моята собствена ИУ история. Бях чувала за Ротари от 

моето детство, тъй като баща ми е ротарианец, а аз открих IW от самото му създаване в 

България преди почти 20 години. Но само през последните 10 години се запознах с 

истинската същност на IW чрез моята по-голяма сестра, която много от вас вече знаят. 

Тя е член на IWC Varna от Дистрикт 248 от създаването си през 1999 година. Все още си 

спомням ентусиазма й, докато ми разказваше за срещите, които посещаваше, за 

емоциите, които изпитваше, за приятелствата, които създава, за нейния клуб и IW. 

 

По това време аз току-що бях  родила второто си дете и станах въплъщение на понятията 

за домакиня и майка, тъй като ежедневието ми беше изцяло посветено на отглеждането 

на децата ми. Един ден обаче, сестра ми ме покани да се срещна с клуба й, а след това 

почувствах магията, която ми помогна да разбера, че има и други важни неща в живота 

- да усетиш силата на приятелството. Видях жени, които се обичат и подкрепят помежду 



си, които споделят и преживяват добри и трудни моменти заедно. Жени, които са от 

различни поколения, с различни съдби и с различни професионални интереси, но всички 

се обединяват около една обща кауза - каузата IW. 

След известно време станах част от това семейство и нейният клуб, стана и мой клуб. 

Нашите срещи ме направиха по-отворени и съпричастни към другите. Признавам, че до 

ден днешен това все още ме прави наистина щастлива. Впоследствие, когато се 

преместих в столицата София и когато намерих приятели, които споделиха идеите и 

ценностите на IW, създадохме IWC Sofia през 2015 г. и станах президент - учредител на  

новородения клуб. 

Средната възраст на дамите от моя клуб IWC Sofia е 27 години и всяка от нас е дъщеря 

или сестра на член на IWC от друг български клуб. Всички ние дойдохме в София от 

различни части на България и всяки от нас имаше свои собствени причини. Всички ние 

се борехме индивидуално да преодолеем самотата и отчуждението от живота в големия 

град, но ние всички носехме IW в сърцата си. Ние наистина не се познавахме, но тук IW 

изигра своята ролята  - да ни събере и да ни позволи да споделяме моменти от живота си 

заедно. Бяхме развълнувани, когато някои от нас се ожениха, когато някои успешно 

завършиха университета и когато някои се гордееха с постиженията на децата си. Най-

важното тук е едно - ние сме заедно. Благодарим ти ИУ. 


