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Geceyarısı atıştırmalıkları
Güneş battığında Taipei'de
alışveriş başlar: Şehrin gece
pazarları, kaldırımlar ve caddelerde satıcıların alışveriş,
yemek ve içmek için standlarını kurması ile hareketleniyor.
Bazı caddelerde tenteler
her gece açılıyor. 12-16 Haziran tarihleri arasında Taipei'de
yapılacak olan Uluslararası
Rotary Konvansiyonuna katıldığınız takdirde, Taipei'in bu
günlük rutin yaşamını tecrübe
etmek için zaman ayırın. Ya da
her gece için mi demeliydik?
Shilin gece pazarı bir asırdan fazla bir süredir açık ve

şehrin en ünlüsü. Yakındaki
Ulusal Saray Müzesini ziyaret
edin ve sonra akşamüstünden
itibaren hareketlenmeye başlayan pazar istikametiniz olsun.
Jianton metro istasyonunun
yanındaki Shilin pazarında
açık havada yemek standları
var. Yangming Plaza'da farklı
şeyler var. Bir diğer meşhur
pazar Linjiang Caddesi Gece
Pazarı - halk arasında Tonghua Caddesi Gece Pazarı olarak
biliniyor. Taipei 101 kulesinin
yakınında olmasına rağmen
daha tenha bir merkez. Bütün
pazarlar hafta sonlarına göre,

hafta ortasında daha sakin.
Gece pazarına gitmeden
önce yemek yiyecekseniz hafif
olsun ki Tayvan'ın sokak yemeklerini tatma fırsatınız olsun.
Yeşil soğan krepleri, kızarmış
hamurişleri ve ızgara sosisler,
farklı şekilde sunuluyor. Kokulu

tofu ise iyi kızarmış olunca
ismini hak ediyor özellikle sarmısak sosu ile sunulduğunda.
Gerçekten lezzetli olduğunu
göreceksiniz. Ya da erişte türü
yiyecekleri değişik soslar eşliğinde tadabilirsiniz.
— hank sartin

Daha fazla bilgi ve Konvansiyona kayıt için convention.rotary.org'a gidiniz.

Sahada çalışanların edevatı
Aminu Muhammad çocuk felci aşılayıcılarının
yanlarında taşıdıklarını açıklıyor

Aminu Muhammad
Abuja Downtown

Rotary Kulübü
üyesi ve Rotary
PolioPlus
programı
Nijerya ulusal
koordinatörü

MEGAFON: Nijerya'da kasabalarda
tellallar var. Birisinin çocuğu olduğu
zaman ismi anons edilir. Toplantılar
da anons edilir. Kasabalardaki tellalları angaje ederek TV ve radyonun
ulaşmadığı yerlerde insanlara aşılama günlerinin ne zaman yapılacağını
açıklarlar.
AŞILAR: Kızamık, sarı humma gibi

enjekte edilen aşılar sadece sağlık
merkezlerinde ya da geçici aşılama
istasyonlarında yapılır. Ek aşılama
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aktiviteleri düzenlediğimizde, ekipler
kapıdan kapıya giderek çocuklara
ağızdan çocuk felci aşısını yaparken
annelerine de diğer aşılar için nereye
gitmeleri gerektiğini bildirirler.

AŞI TAŞIYICILAR: Ağızdan verilen çocuk
felci aşısı 1,5 ile 7,5 derece celcius
arasında muhafaza edilmelidir.
Bu tür taşıyıcılar buzdolaplarında
saklandıkları sağlık merkezinden
sağlık kamplarına ya da uzak bölgelerdeki toplumlar için düzenlenmiş

aşı merkezlerine aşıları taşımak için
kullanılırlar. Her aşı taşıyıcıda her
yanda dört buz paketi vardır ve aşılar
bunun ortasına yerleştirilir. Ekipler
evden eve gittiklerinde, aşıları iki buz
paketi içeren daha küçük torbalarda
taşırlar.

MASKE: COVID-19 riski nedeniyle

artık maske ve el deterjanı taşımak
zorundayız. Kullandığımız eldivenler,
kişisel koruyucu ekipmanın tabii bir
parçasıdır.

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER
Rakamlarla Rotary

Rotaryenler:*............................................. 1.196.478
Kulüpler: *......................................................36,397
Rotaract
Üyeler: ..........................................................211.714
Kulüpler: ........................................................11.077
Interact
Üyeler: ..........................................................351.762
Kulüpler: ........................................................15.294
Rotary Köy Toplulukları:
Rotary Toplum Birlikleri.................................11.412
Not: Rakamlar 17 Kasım 2020 itibarıyla UR'den alınmıştır.

Türkiye’de Rotary*
		
2420: Bölge:
2430: Bölge:
2440. Bölge:
TOPLAM

Kulüp Sayısı
69
101
66
236

Rotaryen Sayısı
1.890
2.478
1.609
5.977

Uluslararası Rotary
Konvansiyonları

Sir Clem Renouf'un vizyonu Çocuk Felci savaşını başlattı

G
Taipei, Taiwan, 12 - 16 Haziran 2021

Houston ABD, 4-8 Haziran 2022

Melbourne Avustralya, 27-31 Mayıs 2023

eçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz ve Eylül sayısında da geçmişini
anlattığımız eski bir pilot olan, UR 1978-79 Dönem Başkanı Sir Clem
Renouf, en iyi fikirlerin kendisine uçarken geldiğini belirtiyordu.
1978 senesinde Las Vegas'tan Tulsa'ya Oklahoma'nın Geçmiş Dönem
Guvernörlerinden Mike Pedrick ile uçarken, Renouf gelecek için neler
yapabileceğini düşündü. Temmuz'da UR Başkanı olarak görevine başlayacaktı ve Pedrick de Renouf'un ne yapmak istediğini merak ediyordu.
Renouf, aralarında geçen konuşmanın daha sonraki günlerin katalisti
olduğunu söylemişdi.
Renouf basit bir tema kullanıp, (Reach Out - Yardım Elini Uzatınız)
çok sayıda gönüllü Rotaryenin gelişmekte olan ülkelerdeki projelerde
çalışarak oradakilerin yaşamlarını iyileştirmelerini hayal ediyordu.
Bu konuşmadan bir kaç gün sonra Yönetim Kurulu toplantısı için
Evanston'a giden Renouf'un ajandasında Rotary'nin dünya genelinde
çocukları bulaşabilir hastalıklardan korumak için organize edilecek
olası bir toplu aşılamada nasıl savunuculuk rolü üstlenebileceği vardı.
Toplantının ikinci gününde Lelouf'un fikirleri 3-H - Health, Humanity,
Hunger (Sağık, İnsanlık, Açlık) programının temelinin atılmasını sağladı. Kurul küresel ölçekte projelerin desteklenmesi için fon ayrılmasını
kabul etti. Sıra ilk odak alanını tespit etmeye gelmişti.
Renouf, 1979 yılının Nisan ayında Readers Digest'ten Dünya Sağlık
Örgütün çiçek hastalığını yok etmek için 100 milyon dolar harcadığını
öğrendi. Bulaşıcı hastalıklar konusunda ABD'deki sayılı uzmanlardan
olan Guvernör John Sever'i aradı ve odak hastalığın ne olması gerektiğini ona sordu. Sever'in Mayıs 79'da cevaben yazdığı mektupta, "şayet
3-H programı ile ilgili tek bir aşı seçilecekse, bu poliomyelit olmalıdır"
diyordu. Yönetim Kurulu da bu öneriyi kabul etti ve Çocuk Felci ile mücadele başlamış oldu.
Renouf 11 Haziran 2020'de 99 yaşında öldü. Arkasında dünyayı bir
illletten kurtaracak destanı bırakarak...
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