GÖZLEM

2 ] AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Dünyadan Özetler

Dünyanın tema parkları merkez arasında ble bazen bnlen aletler, yüksek hızla hareket eden hız trennden
ble keyfl olablyor. Florda’nın Lake Eola Parkında bulunan ve kuğu şeklndek pedalla hareket eden, yarım
saat 15 dolara kralanan tekneler de bu kategorden sayılablr. Ancak yakın zamana kadar, engell olan
br çok nsan bu teknelerden faydalanamıyorlardı. Burada devreye gren Orlando Rotary Kulübü, Temmuz
ayında 6,000 dolarlık katkı le engelllern de kullanableceğ ve gerekl rampa sstemn de çeren sekz yen
su bskletn parkın flosuna ekled. Yen tekneler tekerlekl sandalyelern de grebleceğ yere sahp olup,
aynı zamanda rahat pedal çevreblme mkanı da sağlıyor. Su bskletler le düzenlenen ve beş kşden oluşan
16 ekbn katıldığı “Büyük Kuğu Yarışı”ndan elde edlen para le yen bskletler satın alındı. Mart ayında yapılan
bu yarışı, kulüp her yıl geleneksel olarak gerçekleştrmey planlıyor.

Rotary dünyasından kısa kısa

1 ] HAİTİ

Avustralya
gençlerinin
yaralanma sonucu
ölümlerinin yüzde
45’i, otomobil
kazaları nedeniyle
gerçekleşiyor

Valentin Abe’in, Florida’nın New Smyrna
Beach Rotary Kulübü ile ilgili bir görev
nedeniyle bundan 20 yıl önce Haiti’ye ayak
basmasıyla başlayan bir su kültürü macerası
sonucu ortaya çıkan balık yetiştirme
çiftliğinde, yerel tüketim için “tilapia” diye
adlandırılan tatlısu çipurasından yılda 1
milyon kilo üretiliyor. Fildişi Sahilinden
gelmiş olan ve Auburn Üniversitesinden
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doktorası bulunan Abe, bir agronomist
olarak kulüp tarafından, Rotary Vakfının
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267,000 dolar tutarındaki bağışıyla Haiti’de

Haitililer yılda
kişi başına
yaklaşık 5 kilo
balık tüketiyorlar.
Jamaikalılar
ise bu miktarın
beş mislini
tüketiyorlar.
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4 ] PAKİSTAN

balık çiftlikleri kurmak üzere istihdam edildi.
Halen Port-au-Prince yakınında bulunan
Caribean Harvest adlı şirketin icra kurulu

yılda ortalama 3,000 dolar kazanmalarını

başkanı olan Abe, yakın zaman önce de

sağlayan bir düzeni de yürütüyor. Haiti’de

yine New Smyrna Beach kulübü tarafından

ortalama yıllık gelirin 400 dolar olduğu

fonlanan 32,000 dolar değerinde bir Ford

düşünülürse, iyi bir ekonomik katkının

F-150 kamyoneti filosuna kattı. Yardımın

gerçekleştiği ortaya çıkıyor. 2010 yılında

içinde balık kafeslerini bağlamak için

meydana gelen depremden sonra bölgeyi

kullanılacak 3,000 metre uzunluğunda ip de

ziyaret eden ve bu arada balık çiftlğine de

bulunuyordu.

uğrayan Bill Clinton’un da dikkatini çeken

Balık çiftliği ve işletmede 45 kişiye

Abe, Başkan Clinton’un tavsiyeleri ile “Time”

istihdam sağlayan Abe, ayrıca tedarikçi

dergisinin en etkin 100 kişi listesine girmeyi

olarak balıkçılık yapan 250’ye yakın ailenin de başardı.
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5 ] ETİYOPYA

Rotary Küresel Bağış kapsamında yapılan bir
organizasyon ile, Addis Ababa-West ve Michigan’ın
Holland Rotary kulüpleri, 15,000 kişilik bir kasabada
sıcak suyu olan sekiz duş ve 12 adet de umumi
tuvalet inşa ettiler. 2010 yılında başlayan ve bu yıl
tamamlanan projede tuvaletlerin ve lavaboların
inşası ve aydınlatılmış duşlar yer aldı. Bina tamamen
el emeği ile inşa edildi. Kullanılan mıcır bile yerel
taşların kırılması ile sağlanıldı. Geniş bir septik
tank inşasına gözlemci olarak katılan Addis AbabaWest Rotary kulübü, aynı zamanda kasabalıları
da tesislerin sağlık açısından faydaları ve düzgün
kullanımı konusunda eğitiyorlar. Michigan ve
Ontario eyaletlerindeki 6290. bölge de projeye
katkı verenler arasında yer aldı.

Şubat ayında Faysalabat şehrinde gerçekleşen
dördüncü Fatma Şah Muhammed Anma hokey
turnuvasına katılan düzinelerce takımın ana
konusu çocuk felci konusunda bilinçlendirmek
idi. Lahore Garrison Rotary Kulübü ve gençlere
odaklanan Paradise sivil toplum kuruluşu,
Geçmiş Dönem Guvernörlerinden Şehzad
Ahmet’in liderliğinde organize edilen turnuvaya
tanınmış oyuncular katıldılar ve medyada büyük
ilgi gördüler. Final maçının devre arasında,
“Pakistan’ı Çocuk Felcinden Arındıralım / Çocuk
Felcine Son” adı altında yapılan yürüyüşte
aşılanmanın çocuklar için ne kadar önemli
olduğu vurgulandı. Rotaryenler katılımcıları
konu hakkında bilinçlendirmek için kalem ve özel
seçilmiş malzemeler dağıttılar.

3 ] AVUSTRALYA

Victoria Eyaletinin kuzeydoğu bölümü eyaletin
araçlar için en riskli yerlerinden biridir. 26 yaşın
altındaki genç sürücülerin istatiksel olarak da
kaza yapma şansı diğer sürücülere göre dört misli
fazla olduğu için, genç yaşta iyi araba kullanma
alışkanlığının öğretilmesi önem arzediyor. Konuyu
gündemine alan Rochester Rotary kulübü, 16-18 yaş
arasındakilere tehlikeyi öngörme, fren kontrolü ve
çarpışmadan kaçınma konularında eğitim vermek
üzere yakındaki Elmore kasabasında Rochester
Rotary Advanced Driver Eğitim Kompleksini
kurdu. Kulüp üyeleri ve diğer gönüllüler tarafından
geliştirilen 48 dönümlük arazide Rotaryenler
ve diğer sponsorlardan temin edilen 380.000
Avustralya Doları tutarındaki fon ile arazide yollar
yapıldı, trafik işaretleri kondu. 2009 senesinden beri
130 dolar maliyeti olan ve iki gün süren kurslardan
350 talebe mezun oldu. Profesyonel eğitimciler “yol
hakkı”, periferik görüş ve diğer koruyucu araç sürüş
teknikleri konusunda eğitim veriyorlar. Projenin
başkanı olarak görev yapan yerel bir otomobil
satış grubunun müdürü ve Rotaryen olan Graeme
Nelson, kulüp üyeleri ve Victori polis teşkilatı, arazide
kullanılan beş aracın temini için finansmanı da
sağladılar.

3

E Y L Ü L - E K İ M 2 0 1 5 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 11

