dünyamız

İngiltere

ABD

Romanya

Hindistan
Guatemala

Dünyanın çeşitli yerlerinde
harekete geçenler

Heintzman & Co.
tarafından
yapılan kristal
bir piyano açık
arttırmada 3,2
milyon dolara
satıldı

ABD

İngiltere

Romanya

Washington Yakima Sunrise

Çocuk Felcine Son için fon

Korona virüs pandemisi

Rotary Kulübü her isteyenin

yaratmak aracıyla Narbeth

karşısında Club-Napoca Rotaract

Fildişi tuşlarına dokunabileceği

& Whitland Rotary Kulübü,

kulübün sosyal medya hesapları

Dokuz adet piyanoyu kamuya

Pembrokershire Yüksek okulu

üzerinden çevrimiçi mental

açık noktalara yerleştirdi.

moda ve tekstil bölümü

sağlık kampanyası düzenledi

Yerleştirilen yerler arasında

talebeleri Mia Hewitson-Jones

ve insanları sanat gibi tatmin

birahaneler, alışveriş merkezleri,

ve grafik sanatlar öğrencisi Şam

edici aktivitelere katılmaya

kafeler bulunuyor. Başka

Stables’ın tasarladıkları Rotary

teşvik etmeye başladı. 3.000’den

noktalara da yerleştirme

teması taşıyan eşarpları satıyor.

fazla kişi kulübün Facebook ve

planlanıyor. Boyalı piyano

Eşarplar Uluslararası Rotary’nin

instagram yazılarına baktı. Kulüp

projesi adını taşıyan bu

onayı sonrası 2019 yılında satışa

üyesi Loana Vultur, bunun için

girişim, piyanoları dekore

sunuldu. O yılın Nisan ayında 100

para gerekmediğini, sadece

eden sanatçılara da 300 dolar

adet eşarp satılmıştı ve devamı

düşüncenin yeterli olduğunu

kazandırdı. İnsanlar bazen

da gelmekteydi. Amerika ve

belirtiyor. Rotaract’lar bu proje

müziği dinlemeyi bırakıp bir

Kanada’dan talepler de geldi.

ile Romanya’da sık kullanılan

sanat eseri olan süslemeleri

Özel tasarımlı eşarp satışı yapmak

bir deyime atıfta bulunuyorlar:

inceliyor. Piyanistler ise

2016 yılında gelecek dönem

“Elinizdeki ile cenneti oluşturun”.

Mozart’tan Van Halen’e değişik

başkanı seçilen Mary Adams’ın

müzikleri çalıyorlar ve bunun

fikriydi.

çok eğlenceli olduğunu ifade
ediyorlar.
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Guatemala

Hindistan

100’den fazla Guatemala’lı kadın

tarafından vurgulandı. 4.000

Kaliforniya’nın San Mateo Rotary

dolara kadar verilen Namaste’nin

yılında, kulüp üyeleri bir okul, bir

Kulübü ve Namaste Direct adlı bir

Müdürü, düşük faizli krediler ve

hastane ve bir kolejin

grubun desteği ile Hillsdale High

batı kültürü, metodolojilerine

kurulmasına öncülük ettiler. UR

İnteract kulübünden yardım

bağlılık ve Rotary’nin katılımının

başkanlığı da yapan Kalyan

gördü. Yıllar içinde 100’e yakın

programın başarısında önemli

Banerjee onuruna o yıllarda

interaktör de öğretmenlerin ve

rol oynadığını belirtiyor, Birçok

ücretsiz böbrek diyalizi tesisi de

Rotaryenlerin şaperonluğunda

kadının ufak bir dükkanı var,

oluşturdular. Bugüne kadar

Guatemala’nın merkezindeki

bazıları ise giyim ve eşya satın

3.800’den fazla hasta 32.000

Antigua şehrini ziyaret ederek

alarak onları yerel pazarlarda

prosedürle işlem yaptırdı. Bütün

kendilerinin yaratmış oldukları

satıyorlar. Faydalananlar arasında

bu tedaviler için de hiç para

fon sistemi sayesinde bağış fonu

bir çerez satıcısı, tavuk kesici ve

ödemediler. Diyaliz ile ilgili

alan kadınlarla tanışma fırsatı

çikolatacı da bulunuyor.

gerekli masraflar Rotaryenler,

Vapi Rotary kulübünün ilk 20

yakaladılar.

toplumsal katkılar ve kulübün

Bu ziyaretler öğrenciler için

yarattığı fonlarla karşılanıyor.

Guatemalalıların
yaklaşık yarısı
günde 5,50
dolardan az bir
parayla
geçiniyorlar.

çok faydalı oldu. İlk elden
mikro kredilerin nasıl çalıştığı,
finansal okur yazarlık atölyeleri
ve mentorluğun kadınları nasıl
güçlendirdiği Robert Graham
– BRAD WEBBER
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