Rotary'den kısa haberler

DÜNYADAN
ÖZETLER
[1]

1

4
2

5

6

7
8

ABD

1998 yılında Oregon eyaletinin East
Portland Rotary Kulübü, evlatlık verilmiş
78 çocuk için noel partisi düzenledi. Her
yıl düzenlenen aktiviteye katılım 500
çocuğa kadar yükseldi ve çocuklara Noel Baba hadiyeleri
verilmeye başlandı. Kulüp bugüne kadar 12,000'den fazla
evlatlık çocuğa üç ayda bir yaz pikniği, paskalya yumurta
avcılığı, müzeler ve eğlence parklarına geziler gibi aktiviteler
düzenleyerek hizmet götürmeyi başardı.
BELİZ
[2] Grid
Earth projesi, Teksas
Rotary kulüplerinin kâr amacı
gütmeyen bir yapı çerçevesinde,
Orta Amerika'da tehlike yaratan
gaz lambalarıyla aydınlanmaya
çalışan kasabalara güneş enerjisi kullanan lambalar temin eden bir girişim.
Yapılan dokuz seyahatte, Northwest
Austin Rotary Kulübü, Beliz Kırsal
Gelişim Bakanlığı ile yapılan ortak
çalışmada, yaklaşık nüfusun %75'ine
şarj edilebilir güneş lambaları verdi.
Son yaptıkları seyahatte, Rotaryenler
11 kasabada 600 lambanın dağıtımını
yaptılar. Bundan sonraki hedef ülke ise
Guatemala.

Tüm dünyada
1.2 milyar
insan

elektrksz
yaşıyor.

ŞİLİ
[3] Mayıs
ayında, yaklaşık 45 Rotaryen ve Şili'den 70 Rotary Gençlik
Değişim talebesi, ünlü Easter Island
heykellerinden iki tanesinin "Çocuk

10 - R O T A R Y D E R G İ S İ / E Y L Ü L - E K İ M 2 0 1 4

çocuk

3

Felcine Son" sloganıyla aydılatılmasını seyretti. Şili'nin özel bir statüde sahip olduğu ada kıyıdan 2,000
mil uzakta bulunuyor. 4340. bölgenin Halkla İlişkiler komitesi, aydınlatma ile
ilgili izinleri, Ulusal
Yerlileri Kalkındırma
Kurumu, Rapa Nui yaşlılar konseyi
ve adanın yönetiminden aldı. Rapa
Nui yerlileri, Ahu Tangariki'de bulunan bu monolitik heykelleri, ecdatları
onuruna inşa etmişlerdi.

[4]

Amerika Birleşik
Devletlerinde,
400,000'den fazla

İSPANYA
Hogar Betania, La Lineade de
la Concepción'da 17 erkek ve kadının
barınak olarak kullandıkları ve yaklaşık 520 aileye de gıda yardımı yapan
evsizler için hizmet sağlayan bir bina.
Bu yıl, Marbella Guadalmina Rotary
kulübü, beş yerel Rotary kulübü ve Ce-

koruyucu aile
denetimi altında
bulunuyor.

belitarık Rotary Kulübünü devreye sokarak,
barınağın mutfağında
ihtiyaç olan sanayi tipi
bulaşık makinası ve derin dondurucuyu temin etti. Ayrıca binanın etrafına
güvenlik çiti ve giriş kapısı inşa edildi.
Kulüp ilerisi için barınağa 20 yatak
odası ilave etmeyi ve yemekhaneyi de
genişletmeyi planlıyor.

[5]

NİJER
Sahra çölünün sınırında yaşıyan
göçebeleri desteklemek amacıyla kurulmuş olan Nomad Vakfı ile süregelen
bir proje kapsamında, Kaliforniya'nın
Ojai Rotary kulübünden emekli bir
doktor, 10 yerel kadını eğiterek, doğum öncesi ve çocuk bakımı konularında yaşıtlarına sistemi öğretmeleri
için gerekli altyapıyı oluşturdu. 2011
yılından beri ebeler 300 doğum yap-

tırdı ve önümüzdeki Kasım ayında da 20 kişiye
ebelik eğitimi verecekler. Nijer'de göçebe toplumlara destek amacıyla düzenlenen
faaliyetlere 31 Rotary kulübü katkıda
bulunurken, 2005 yılından beri 18 Rotary Vakfı bağışıyla 300,000 dolardan
fazla destek sağlandı.

PAKİSTAN
[6] Pa
kistan

ve
Hindistan'daki Rotaryenler bu yılın
başında Pakistan'ın
Rawalpindi şehrindeki iki devlet okuluna temiz içme
suyu temin için ortak proje geliştirdiler. Rawalpindi Rotary Kulübü ve
Quilon West End Rotary kulüpleri 65
litrelik su arıtma ve soğutma sistemi
satın aldılar. Mayıs ayında Rotaryenler

FİLİPİNLER
[8] Amerika
Birleşik Devletlerinin

kızlara eğitim veren Shoukar Saddar
ilköğretim okuluna ve 4 nolu Islamia
lisesine sistemi kurdular .

ÇİN
[7] Çin'de
katarakt nedeniyle 2,5
milyon kişi kör oluyor. Bu rakam körlük vakalarının yarısını oluşturuyor.
Çin'in batı eyaletlerindeki kırsal kesimlerde körlük konusunu irdelemek
ve bir şeyler yapmak için, ABD'nin Georgia Eyaletinin Warner Robins Rotary kulübü, Şanghay Rotary kulübü
ile bir proje organize ederek, Rotary
Vakfının eşli bağışları kapsamında
elde edilen fon ile 400 kişinin katarakt
ameliyatı olmasını sağladı. Katarakt
ameliyatları, Şanghay Rotary
kulübünün denetiminde yapıldı ve geçtiğimiz Haziran ayında Çin'deki hastanelerdeki doktorlar
tarafından gerçekleştirildi.

Kötü
sanitasyon
şartları ve
sağlıklı içme
suyu
olmaması
Pakistan'da

çocuk

ölümlerinin
%11'ine neden
oluyor

Kalifoniya Eyaletinin San Diego Paradise Valley Rotary Kulübü, Filipinlere
2002 yılından beri her yıl, üyelerinin
bir çoğunun Filipinlerde akrabalarının da olduğu ekipleri
tıbbi görev gerçekleştirmek üzere gönderiyor.
Geçtiğimiz Şubat ayında, doktorlar ve
hemşirelerden oluşan bir ekip, Manila
ve Iloila'da tıbbi amaçlı kamplar kurdular. Bu kamplarda ekip mensupları
ücretsiz olarak 3,600'den fazla hastaya konsültasyon yaptılar ve ilaç yardımında bulundular. Kamplar arasında
ekip mensupları yerel Rotaryenlerle
beraber oldular, turistik yerleri gezdiler ve bölgedeki Rotary kulüplerinin
şiddetli tropik fırtınanın neden olduğu zararları onarmaya çalışan ve yardım sağlayan çalışmalarını izlediler.
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