Rotary'den kısa haberler
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MACARİSTAN

Mac a r i s t a n ' ı n Bu d a p e s t - C i t y v e
Romanya'nın Cluj Napoca Rotary kulüpleri, bir çok Rotary kulübü ile beraber
çalışarak Romanya'daki 19 hastane ve 55
çocuk kliniğine 420 adet nefes alma sensörü ünitesi bulunan battaniye temin ettiler. Budapest-City kulübü benzer bir projeyi daha önce Macaristan'da gerçekleştirmişti ve
şimdi de Sırbistan'da battaniyelerin dağıtımı devam ediyor.

ABD
[2] Kuzey
Karolina'nın

Whiteville Rotary kulübü yıllık ikinci yelken
yarışını Waccanaw gölü
yelken kulübünde Haziran ayında
düzenledi fakat hiç bir yelkenlinin
katılmasına izin vermedi. Kulübün
karton tekne şampiyonasında yarışmacılar kendi tasarladıkları ve
insan gücüyle hareket eden teknelerini 200 metrelik parkurda yarıştırıyorlar. Aktiviteden elde edilen
gelirle yerel yardım derneklerine
estek olunuyor. Katılımcılar ise çeşitli kategorilerde ödüllendiriliyor.
Bu yıl ev, viking gemisi, timsah ve
uçak gemisi gibi tasarımlar yarıştılar ve müthiş batışlar izlendi.
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suyu için kirli bir nehiri kullanmaktaydılar. El Salvador'un Santa
Ana Ciudad Heroica ve
Nevada'nın Reno Central
Rotary kulüpleri, bölgedeki
iki yerleşime Rotary Vakfı eşli
bağışı kapsamında su sistemi temin ettiler. Sistemde Esquipulas
kasabasında bir kuyu ve su toplama tankı, komşu El Progreso'da
da iki kuyu ve bir pompa bulunuyor. Projeyi gerçekleştiren kulüpler El Progreso'da bir Halkevi ve
aşağı ve yukarı Esquipulas'taki su
kaynaklarını birleştiren boru hattı
yapmayı planlıyorlar.

[4] Dünya Çevre Günü olan 5
TRINIDAD TOBAGO

Haziran'da, Maracas/St. Joseph
Rotary kulübü ve projeyi destekleyen bir çok kişi, ünlü Maracas

şelalelerine giden yol
üzerinde 60 ağaç dikimi
gerçekleştirdiler. Ağaçlar, kulübün Trinidad adasının en
yüksek noktasındaki bu şelalede
bir ziyaretçi merkezi, şelaleye giden bakımlı bir patika, rehberlerin
eğitimi ve yürüme yollarını da içeren çevre koruma ve ağaçlandırma
projesi kapsamında gerçekleşti.
2012 yılında kulüp bu projesi ile
UR'den Anlamlı Başarı Ödülü almıştı.
MISIR
[5] Son
iki yıldır, Mısır'ın Ale-

xandria Cosmopolitan Rotary Kulübü ile İtalya'nın Milano Sud-Est
kulüpleri, yukarı Mısır'da yaşayan
çocuklar için bir haftalık yaz kampı
düzenlemekteler. İskenderiye şehrinin 300 kilometre batısında, Ak-
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Romanya'nın

çocuk

ölümleri oranı,
1996 - 2009
arasında
‰ 26.9'dan
‰ 10.12'ye
geriledi

deniz sahilinde bulunan
Marsa Matrouh kasabasındaki kama 430 çocuk
katılıyor. Kamp esnasında katılımcılar takım çalışması ve düzgün hijyen konusunda bilgilendiriliyorlar
ve aynı zamanda sanat, el işleri gibi
beceriler konusunda eğitiliyor ve
muhtelif sporlar yapıp oyun
oynuyorlar.
ZAMBIA
[6] Tabii
felaketlerden sonra,

üzerinde bağışlayanların isimleri
bulunan yeşil “Shelter Box” kutularına her yerde rastlamak mümkün. Benzer kutular kullanan
Literacy in a Box Vakfı, Zambia'daki okullara malzeme yardımı
yapıyor. İngiltere'nin Roborough
Rotary Kulübünün başlattığı bir
projeden doğan bu bağımsız vakıf,

bugüne kadar Zambia'da 17 okuldaki 7,000 çocuğa yetecek kadar
malzemeyi 335 konteyner ile göndermiş. Vakıf İngiltere ve İrlanda
Uluslararası Rotary (RIBI)'dan
destek alıyor ve projeyi Gana, Tanzanya, Nepal ve Filipinleri de içerecek şekilde genişletmiş.
ÇİN
[7] Şangay
Rotary kulübü, Ço-

cuk Felci için fon yaratma kampanyası düzenledi. Bir düğme - Bir
çocuk olarak adlandırılan projede,
gönüllüler 1 dolar karşılığında üzerinde Çocuk Felcine Son yazan
düğmeleri satıyorlar. Satış fiyatı
maliyeti ve 1 doz oral aşıyı karşılıyor. Kulüp bu projeyi dünya geneline yaymayı planlıyor. Çin'de yerel
kaynaklı son çocuk felci vakasına

Sahra altı
Afrika'sında
doğan her 7

çocuktan

biri, gelişme
ve öğrenmeyi
engelleyen
kilo sorunu
ile dünyaya
geliyor.

1994 yılında rastlanmıştı. Ancak
1999 ve 2011 yıllarında dışarıdan
gelen virüsten kaynaklanan vakalara da rastlandı.
MALEZYA
[8] 2012
yılının son-

larına doğru, Bukit Bintang Rotary Kulübü
önderliğinde 3300. bölgedeki bir düzine kulüp ve toplumdan katılımcılar, ayakkabı
alacak parası olmayanlara ayakkabı temin ettiler. Dört ay içinde
15,000 ayakkabı toplandı ve 5,000
olarak belirlenen hedef aşıldı.
Ayakkabılar Endonezya, Laos,
Malezya, Myanmar, Güney Afrika
ve Tayland'daki yetim evleri ve yardım kuruluşlarına gönderildi.
Olay Malezya rekorlar kitabında
yer aldı.

