DISTRICT 130 BULGARIA
BULGARIA
RUSE 7000
D-R MUSTAKOV 2
До Семейството
На Клаус Хаазе,
Почетен член на
Лайънс клуб Русе
Дистрикт 130-България
Скъпо семейство Хаазе,
С прискърбие научихме за смъртта на големия приятел на
България и българското Лайънс движение от Дистрикт 130 –
България.
С Клаус се познаваме от 1996 год., когато той пристигна в град
Русе за чартирането на първия Лайънс клуб в България чартиран
Дистрикт 111-MN. Първото ни впечатление от него, като един
изключително строг и взискателен човек, обичащ реда и точността,
ни дистанцира и дисциплинира. За пет години чартирахме още 15
Лайънс клуба и когато той отново беше в България през 2006 година,
по случай 10 годишният ни юбилей , вече бяхме най-добри приятели.
„Строгият” Клаус се оказа един прекрасен и сърдечен приятел.
Незабравим миг за мен е, когато в полунощ той ни събра на
терасата на хотел „Рига” на чаша уиски и дълго ни говори за своите
житейски преживявания, за Лайънс приятелството и за много други
неща. Със сълзи в очите той ни прегърна един по един, все едно се
прощаваше с нас и заяви, че вероятно няма да посещава повече
България, поради проблеми със здравето. Незабравимо за мен и
Пепка ще остане посещението ни във Вашият дом и снимката ни с
него пред самолета.
За нас Клаус ще остане в съзнанието ни като един голям
приятел на България, на Лайънс движението и лично на всеки от нас,
които имахме щастието да се докоснем до него!
Нека Бог му прости!
От името на всички Лайънс приятели от България приемете
нашите съболезнования!
От Българските му приятели, от Дистрикт 130 България.

Съвет на
Паст дистрикт управители
Почетен председател
2000-2002 Цвети Русинов

2009-2010 Пепка Русинова

2002-2003 Хари Ашикян

2010-2011 Стефан Христов

2003-2004 Димо Илиев

2011-2012 Захар Марогло

2004-2005 Петър Дончев

2012-2013 Екатерина Игнатова

2006-2007 Петър Маламов

2013-2014 Станислав Сираков

2007-2008 Недялко Младенов

2014-2015 Марин Филин

2008-2009 Лъчезар Багърджиев

2015-2016 Пламен Чингаров
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