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Selamlar, Sevgili değişimcilerim,
Rotary yılının ilk çeyreği artık geride kaldı. Ro-
tary'nin daha fazla büyümesine ve daha fazlasını yap-
masına yardımcı olduğunuzdan eminim. Ve umarım,
bir kişiyi Rotary ile tanıştırarak Her Biri, Birini Ge-
tirsin girişimi için üzerinize düşeni yapmışsınızdır.

Rotaryen olarak ilk günlerinizi hiç düşündünüz
mü? Ben sık sık yaparım - çünkü hizmetin gücünü
keşfettiğim ilk anlar inanın bugün kim olduğumu
şekillendirdi. Rotary kulübüme katıldığımda tüm ça-
balarımız, insanların tuvaletsiz yaşadığı, içme suyunu
banyo yaptıkları aynı havuzdan aldığı ve çocuklarını
bir ağacın altına kurulan açık hava sınıflarına gön-
derdiği Hindistan'ın kırsal topluluklarına odaklandı.
En yakın sağlık hizmeti sağlayıcısı genellikle kilome-
trelerce uzaktaydı ve hizmetler yetersizdi. Ancak Ro-
tary kulüpleri bazı hizmet projeleri gerçekleştirdikten
sonra köylerin tuvaletleri, temiz içme suyu, erken
eğitim için bir sınıf ve yakınlarda bir sağlık merkezi
olabildi.

Rotary'nin içimde yaktığı kıvılcım, beni kendimin
ötesine bakmaya ve insanlığı kucaklamaya zorladı.
Hizmeti bir yaşam biçimi haline getirdi ve beni hala
arkasında durduğum bir yol gösterici ilkeye yön-
lendirdi: Hizmet, ki bu da Dünya'da işgal ettiğim yer
için ödediğim kiradır.

Kendinizde veya kulübünüzde hizmet kıvılcımını
yeniden alevlendirme ihtiyacı hissediyorsanız, Ekim -
Toplum Ekonomik Kalkınma Ayı - bunu yapmak için
harika bir zaman. Yetersiz hizmet alan topluluklardaki
insanların yaşamlarını, örneğin mesleki eğitim ve fi-
nansal kaynaklara erişim sağlayan projeler
aracılığıyla iyileştirmeye çalıştığımızda, yerel
ekonomik büyümeyi oluşturmaya ve sürdürmeye
yardımcı oluyoruz.

İhtiyaç büyük. Birleşmiş Milletler'e göre, dünya
nüfusunun yüzde dokuzu - bu, çoğunluğu Sahra altı
Afrika'da bulunan 700 milyon insandur - günde 1,90
doların altında yaşamaya çalışıyor. Girişimcilerin
yanı sıra güçlü toplum gelişimini destekleyerek, o
bölgedeki insanlar ve diğerleri için koşulların iy-
ileştirilmesine yardımcı olabiliriz.

Kulübünüz ayrıca yerel okullar ve topluluk kolej-
leri aracılığıyla mesleki eğitim fırsatlarını
genişleterek, finansal hizmetlere erişimi iyileştirmek
için borç verenlerle ortaklık kurarak veya girişim-
cilere kaynak sağlayan ve onları iş dünyası ile bir
araya getiren kâr amacı gütmeyen bir kuruluşla
çalışarak kendi topluluğunuzda ekonomik kalkınmayı
teşvik edebilir. .

Tabii ki, güçlü halk sağlığı olmadan güçlü toplu-
luklar geliştirmek imkansızdır. 24 Ekim Dünya Çocuk
Felci Günü'nde, çocuk felcini ortadan kaldırmak için
gösterdiğimiz muazzam ilerlemeyi kutlayacağız. Ama
aynı zamanda savaşın bitmediğini de biliyoruz. Tüm
çocukların çocuk felcine karşı aşılandığından emin
olmak için fon ve farkındalık yaratma konusunda hala
yardımınıza ihtiyacımız var. Lütfen bu önemli günde
kulüplerinizi etkinleştirmeyi ve buradan bağış yap-
maya teşvik etmeyi unutmayın: endpolio.org/world-
polio-day.

Hizmet, hayatım boyunca benim için ödüllendirici
oldu. Aynı şeyin çoğunuz için de geçerli olduğunu
biliyorum. Başkalarının kendilerini ve topluluklarını
iyileştirmelerine yardımcı olarak gezegenimizin iyi
bir kiracısı olmak için bu ay lütfen bana katılın. Bir-
likte Hayatları Değiştirmeye Hizmet Edebiliriz.
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