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Dünyada Rotary projeleri

Amerika Birleşik Devletleri
12 Mart'da, motoru, ve iç ekipmanları 
çıkartılmış eski bir otomobil, kuzey 
Iowa'da West Okoboji Gölündeki Smiths 
Bay'i kaplayan buzun arasından derinliğe 
gömüldü.  Torpido gözündeki saat  8:38 
de durmuştu, ve çekilişte, üzerinde bu 
numara olan bileti alan kişi 1.000 dolarlık 
ödülü kazandı. Iowa Great Lakes Rotary 
Kulübü tarafından her yıl düzenlenen 
göle araba atma aktivitesi bu yıl 7.000 
dolar fon yarattı; Bu yıl 7 bilet hariç 720 
biletin hepsi satıldı.

5970. Bölge GDG'si Kathryn Fahy, 
Tabii Kaynaklar Departmanından 
aldıkları izne istinaden göl donduğunda 
arabayı yerleştirdiklerini ve aracın 
buzu kırıp batmasını beklediklerini 
söylüyor.  Bu çekilişlerden elde edilen 
gelirle bir çocuk oyun parkı ve YMCA 
Kampı yapıldı. Batan aracı çıkartma 
tatbikatında kullanan itfaiye ve 
kurtarma departmanına da her yıl bir 
bağış gerçekleştiriliyor..

Meksika
Son yıllarda ekonomik atılımlar yapmış 
olmasına rağmen, Meksika'nın 31 
eyaletinden Baha California konut 
kalitesi bakımından ülkesinde 25. 
sırada yer alıyor. Şubat ayında British 
Columbia'nın Parksville AM Rotary 
Kulübünden bir delegasyon Baja'daki 
San Quentin vadisine altıncı ziyaretini 
yaptı. 2014 yılından beri kulüp bir 
kreş, halk evii yetişmişler için eğitim 
merkezi, lise teknoloji sınıfı ve üç konut 
inşaatını gerçekleştirdi.  Bu yıl kulüp 
aileler için iki tane üç odalı evi Ontario 
eyaletinin Hamilton şehrinde bulunan 
Live Different adlı kulübün partnerinin 
seçmiş olduğu aileler için inşa etti.

Başlarında usta bir marangoz 
olan 18 kişilik Rotaryen grubu, 
dostları ve İnteraktörler, dört yerel 
çalışan ile beraberce evleri on günde 
tamamladılar. Parksville AM Kulübü 
eski başkanlarından Jo Dunn, ilgi ve 
yeteneklere göre ekip oluşturduklarını 
ve interaktörlerin inşaat ekipmanlarını 
kullanmaları için eğitimlerine çok zaman 
harcadıklarını belirtiyor. British Columbia 
ve Washington Eyaletlerinde bulunan 
5020. Bölge'nin bağışladığı 2.600 dolar 
kulüp tarafından eş miktarda katkı ile 
büyüdü. Toplam inşaat malzemeleri 
maliyetinin 12.000 dolar olduğu bu 
projeye, Vancouver Adasındaki Rotary 
Kulüplerinin yardım amacıyla kurmuş 
oldukları Mid Island Group da hedefe 
ulaşmak için katkı yaptı. 

 42 METRE 
BATI OKOBOJI GÖLÜ
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FRANSIZ KADINI 
GÖĞÜS KANSERİ 

 2017 YILINDA KENYA'DA 

600.000 
TİCARİ MOTORSİKLET KAYITLIYDI 

Fransa
Göğüs Kanseri Bilinçlendirme Ayı 
nedeniyle, Lyon-Ouest Rotaract Kulübü 
2019 Ekiminde fon yaratmak için 
hastalığı atlatmış kadınların resimlerinin 
sergilendiği bir aktivite düzenledi, 
Rotaraktörler Claude Bernard Lyon 1 
Üniversitesindeki tıp ve eczacılık okuyan 
talebelerle beraberce çalışarak, kanser 
araştırmaları konusunda uzmanlaşmış 
Centre Léon Bérard için 200 bilet sattılar. 

Hindistan
Eşinin 2004 yılında dejeneratif tünel 
sendromuna yakalanmasından sonra, 
İngiltere'nin Slough Rotary Kulübü üyesi 
Ram Bedi görme sorunları olanlara 
yardım etmeye karar verdi: “Eşimle ben, 
akrabalarımızı ziyaret için düzenli olarak 
Hindistan'a gidiyorduk ve orada özellikle 
tedavi imkanlarının kısıtlı olduğu fakir 
kasabalarda, toz ve dumanın, katarakt 
dahil bir çok göz problemine neden 
olduğunu gördüm." 2005 yılında, Bedi 
ve Rotaryen dostları, Delhi'nin 100 km 
kuzeyindeki Shahabad Markanda Rotary 
Kulübü ile işbirliği yapmaya başladılar. O 
tarihren beri her yıl Shahabad Markanda 
Kulübü Slough kulübü Rotaryenlerin 
yarattığı fonları kullanarak her yıl 
ücretsiz katarakt ameliyatı yaptırıyorlar.
1974 yılından beri Rotaryen olan Bedi, 
bugüne kadar 2 binden fazla kişinin göz 
bozukluğunu giderdiklerini belirtiyor.
Shadabad Marcanda kulübü, kontrol 
ve ameliyatlarda gönüllü çalışacak olan 
doktorları buluyor. Bu yıl 100'den fazla 
muayene ve ameliyat günü planlanıyor.
                                   — BRAD WEBBER

Kenya
Kenya’nın boda-boda olarak adlandırılan 
motorsiklet taksileri, yolcu, mal ve gıda 
taşırken bir çok sürücünün de geçimlerini 
temin etmelerini sağlıyor. 
COVID-19 krizi nedeniyle yolcu trafiği ciddi 
şekilde azalınca, Thika Rotaract Kulübü 
üyesi olan ve 2011 yılında Uji Kupası 
organizayonunu başlatan Francis Otieno 
Amonde yardım için elini uzattı. 
Başlattığı #BeNiceKE kampanyası 
bugüne kadar 500'den fazla aileye 
destek sağladı.  Ailelere iki hafta yetecek 
yemeklik yağ, şeker, sabun, maske, 
un, fasulya ve pirinç verildi. Bağışlar 
Amonde'nin Rotaraktör ve Rotaryen 
arkadaşları ve yardımseverlerden temin 
edilirken, her paketin 23 dolarlık maliyeti 
karşılandı.

“Soirée Vénus” olarak adlandırılan ve 
Lyon'un Croix Rousse semtindeki bir 
sanat merkezinde düzenlenen gecede, 
katılanlara tedavi ve düzenli incelemeye 
olan ihtiyaç anlatıldı.  
Fransa'da her yıl ortalama 50 bin 
civarında göğüs kanseri vak'asına 
rastlanıyor.
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