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BAŞKAN'IN MESAJI

Liza Larson
Engage Rotary E-Club'ü 
ve Plano East, 
Rotary Kulübü Texas

2020 yılına baktığımda yaşamlarımızın nasıl değiş-
tiğini düşünüyorum. Küresel COVID-19 pandemisi 
bir çoğumuza acı ve kayıp getirdi. Ve hepimiz için 

günlük yaşantımız, aile ve iş zamanımız bu yıl değişti. 
Ama bu zor yılın da sonunu getirdik, sadece kendi 
başımıza değil, Rotary'de her zaman yaptığımız gibi 
başkalarına el uzatarak bunu yaptık. Her geçen yıl orga-
nizasyona olan gururum artıyor. 

2020 yılını bizim için büyük değişim ve güç olarak 
düşünüyorum. Pandemiye rağmen Rotary durmadı. 
Engelleri kaldırdık, iletişim için yeni yollar bulduk ve 
çevrimiçi projeler ve sanal fon yaratma gibi hizmete yeni 
yaklaşımları kucakladık. Rotary'nin bu yıl nasıl daha 
güçlendiğini anlatmak için iki Rotaryenden hikayelerini   
paylaşmalarını istedim.

Pandemi nedeniyle herşey kapanırken, e-kulübümüz 
uluslararası da dahil olmak üzere dijital hizmete başlamış-
tı bile. Çeşitli Rotary kulüplerinin üyesi olan ben ve 14 Ame-
rikalı kadın, WhatsApp uygulaması ile Costa Rica'nın kır-
sal kesimlerindeki kadın girişimcilere mentorluk yaparak 
RETUS Tours adlı ekoturizm işlerini büyütmeye yardımcı 
olduk. Proje büyüdü ve halen 30'a yakın Rotaryen danış-
manlık yaparken, RETUS web sitesi ve sosyal medyada 
yardımcı oluyorlar. En önemlisi, bu kadınların ilişkiler ku-
rarak güçlenmelerini ve yaşamlarını değiştirilmelerini çev-
rimiçi olarak gerçekleştiriyoruz. Hatta ben Rosa adındaki 
bir kadına uluslararası bir konferans için hazırladığı su-
numda yardımcı oldum. Costa Rika'lı kadınlar ile olan an-
gajmanımız bazen bizzat orada bulunmamızı gerektirse 
de, değişim gerektiren en büyük etki birey olarak orada ol-
madan gerçekleşti. — Liza Larson, E-Kulüp Engage ve Pla-
no East Rotary Kulübü Texas. 

COVID-19 başladığında kulübümün başkanı idim ve 
bir çok üyemizin Zoom imkanı yoktu. Pandemi sırasın-
daki ilk Zoom toplantısına 53 üyemizden sadece 10 tane-
si katıldı. Dışarıya açılıp dünyadan konuşmacı konuklar 
bulmanın üyelerimizin katılımını arttıracağını düşün-
düm. Bir çok Rotary Lideri, Rotary Barış Bursiyeri ve 
hatta Başkan Holger Knaack sanal olarak katıldılar ve 
kulübümüzde konuşma yaptılar. Toplantılara katılım 
yükselirken, yemek almadığımızdan maliyetlerimiz de 
düştü. Şehir dışında çalışna bazı üyelerimiz de tekrar 
toplantılarımıza katılmaya başladı. Çevrimiçi toplantı-
larımızı MyRotary'de kayıt altına almak, tüm dünyanın 
çeşitli bölgelerinden temasları arttırdı ve Holger Knaa-
ck'ın konuştuğu toplantıya 300 kişi katıldı. Üyeler ve mi-
safirler projelerimize katkı yaptıkları için fon birikimi-
miz de arttı. Herkes için esnek olmak amacıyla şimdi 
hibrid üyelik teklif etmeye başladık. Benim için 2020, 
yeni dostluklar oluşturmanın yanı sıra en iyi Rotary yı-
lım oldu  — Blessing Michael, Rotary Club of Port Har-
court North, Nijerya

Bu hikayeler Rotary için önümüzdeki yıllarda iyimser 
olmak için sebep teşkil etmeli. Sadece yaşamaya çalışmı-
yoruz, aynı zamanda güçleniyoruz. Organizasyonumu-
zun ne kadar dirençli olduğunu keşfediyoruz.  Pandemi 
döneminde bile, Rotary'nin büyüdüğünü, fırsatlar yarat-
tığını, üyeler ve hizmet ettiğimiz toplumu nasıl angaje 
ettiğini bizzat görüyoruz. 

Ratzebourg'daki evimizden sizlere Suzanne ve ben yı-
lın bu döneminde en sıcak selamlarımızı gönderiyoruz. 
2021'in getireceği güzel şeyleri de sabırsızlıkla bekliyoruz. Blessing Michael  
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