KULÜPLERDEN HABERLER

Boncuk Ayşe ve Boncuk Ali'nin öyküsü

A

dana Güney Rotary Kulübü Çocuk Felci fonu yararına
yürüttüğü gelir getirici bir projeyi devreye koydu. Hiç
bir çocuk sadece bir damla aşı ile önlenebilecek bir
hastalık yüzünden sakat kalmamalı ya da ölmemeli düşüncesiyle Uluslararası Rotary’nin 1985 yılından beri sürdürdüğü
Çocuk Felci hastalığını dünya yüzünden yok etme çabaları
sayesinde hastalık %99.9 oranında azalmış, bitmesine çok az
kalmıştır. 1988 yılında dünyada yaklaşık 350.000 yeni çocuk
felci vakası görülürken, 2018 yılında 33 yeni vaka görülmüştür. Hastalık bugün sadece Afganistan ve Pakistan’da görülüyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü; Kongo Cumhuriyeti, Etyopya, Irak, Suriye, Kenya, Somali, Güney Sudan ve Yemen’i hala
riskli ülkeler olarak kabul etmektedir.
Hellen Keller’in dediği gibi "Herşeyi yapamam ama
mutlaka birşeyler yapabilirim". Yirmibeş yıl önce kurulan Adana Güney Rotary Kulübü, 2019-20 döneminde geliri Rotary’nin Çocuk Felci fonu’na aktarılmak üzere "Boncuk Ayşe & Boncuk Ali" projesi başlattı. Üyeler ve eşleri
tarafından el emeği, göz nuru ile üretilen boncuk bebekler
Türkiye’nin dört bir köşesine, hatta farklı ülkelere seyahat
ederek Rotary’i, kulübümüzü tanıtıyor ve çocuk felcini yok
etme çabalarımızı duyuruyorlar.
Adana Güney Rotary Kulübü dönem başkanı Berkan Karataş, Boncuk Ayşe – Boncuk Ali projesi ile ilgili olarak şunları söylüyor:
"Boncuk bebekleri yaparken o kadar mutlu oluyoruz ki! Hep birlikte birşeyler üretmenin keyfi, projenin amacını da dikkate alınca katlanarak artıyor. Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürütülen başarılı aşılama
programları sayesinde Türkiye’de 1998 yılından beri
bu hastalık görülmüyor. Ancak küreselleşme, göçler,
ülkelerarası seyahatlerin kolaylaşması gibi nedenlerle; dünyanın öbür ucundaki hasta bir çocuk, her çocuk
için bir risk oluşturmaktadır.”
Güney Rotary Kulübü üyesi GDG Canan Ersöz projenin
fikir annesi. Canan Ersöz, 3 yıl önce kişisel kağıt telkari sergisinin tüm gelirini Rotary’nin Çocuk Felci fonuna bağışlamış ve 2018-19 döneminde Rotary Vakfı tarafından Polio’dan
arınmış dünya için bölgesel hizmet ödülü ile ödüllendirilmişti. Boncuk Ayşe & Boncuk Ali projesi ile ilgili olarak Ersöz
şunları anlatıyor: "Boncuk Ayşe ve Boncuk Ali’lerin yapımında cam, ahşap, metal veya plastik boncuklar, bazen
de antika pazarlarından alınan eski takıların boncukları kullanılıyor. Boncuk bebeklerin yapımı ve tanıtımı
sırasında üyeler ve eşler farklı öykülere, anılara sahip
oluyorlar. Her boncuk bebek kendi öyküsünü yazmak
üzere, güzel ve doğru bir amaç için yola çıkıyor."

Güney Rotary Kulübü'nün bu yıl Çocuk Felci Fonuna katkı
amacıyla başlattığı Boncuk Ayşe ve Boncuk Ali projesinde kulüp
üyeleri ve eşlerinin boncuklardan ürettikleri bebekleri satarak
gelir elde ediyorlar.
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