
Kanada
Avustralya'nın çalılıklarında 

hemen hemen her yıl meydana gelen 
yangınlardan etkilenenlere yardım için, 
British Columbia'nın Prince George 
Rotary Kulübü üyesi Sarah Ash yemek 
pişirip satmayı düşündü. Babası 
hem Avustralyalı , hem de bir şef idi. 
Dolayısyla bu fikir onun da yangın 
sonrası yapılacak yardım yönteminde 
ilk olarak aklına gelen oldu. 

Kulüp iki kez satış organizasyonu 
düzenledi. İlki Northern British 
Columbia Ünivertsitesinde Ocak 
ortasında yapıldı. İkincisi Ise bir 
ay sonra Ash'in babasının Prince 
George'daki ikram servisi  - catering 
- işletmesinde yapıldı. İkinci satışta 
yöntem olgunlaştırıldı ve önceden 
verilebilecek sipariş formları 
düzenlendi ve böylece hangi 
yemeklere talebin olacağı da belirlendi. 
Satışlardan sonra 1.000 dolar gelir elde 
edildi ve bu para da Avustralya'daki 
Rotary yardım çalışmalarına gönderildi. 
Ash'in babası Brian Ash, masaları 
çeşitli yiyeceklerle doldurdu. Bunların 
arasında Avustralya'nın kremli çörekleri 
- krem ve çilek Ile doldurulmuş brioş 
çörekleri yer aldı.

DÜNYAMIZDAN

Dünyada Rotary
projeleri

Kosta Rika
Kosta Rika'nın "Mangolar Şehri" 
olarak bilinen Alajuela'da  (bu tanım 
şehrin merkez parkındaki mango 
ağaçları nedeniyle yapılıyor), bir çok 
kişi gözlük takmadığı için mangoları 
da bilmiyordu. Alajuela Rotary Kulübü 
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki iki 
Rotary kulübü Ile beraberce iki günlük 
bir klinik çalışması düzenlediler ve bu 
klinikte 600 kişiye gözlük dağıttılar. 
Templeton Rotary Kulübü üyesi Will 
van Kranenburg 800 gözlük satın 
almış olduklarını söylüyor. Paso Robles 
Rotary kulübü de fon katkısında 
bulunurken, van Kranenburg ve 
Templeton Rotary Kulübünün diğer 
üyeleri, Şubat ayının sonlarına doğru 
gerçekleşen klinik Ile ilgili eğitim 
verdiler. Rotaraktörler gözlükleri 
teslim ettiler ve Alajuela'nın San Diego 
Lisesi öğrencileri de tercümanlık 
görevini üstlendiler. 
Alajuela Rotary Kulübü üyesi Lucitania 
Zuniga Montoya bu tecrübenin 
kendilerinde güçlü bir dayanışma, 
ekip çalışması, koordinasyon ve 
şükran duygusu yarattığını ve bunu 
her zaman kalplerinde taşıyacaklarını 
ifade ediyor. 

KOSTA RİKA'DA

37.000
KİŞİYE 1  GÖZ UZMANI
DÜŞÜYOR

8 - R O T A R Y  D E R G İ S İ  / E Y L Ü L  2 0 2 0



YUNANİSTAN'IN

%32'Sİ
ORMAN

KENYA ÇİÇEKÇİLİKTEN YILDA 

1 MİLYAR $
KAZANIYOR
Kenya
Pandemi nedeniyle çiçek seralarında 
ve çiftliklerde çalışanların piyasanın 
daralması nedeniyle işlerini 
kaybetmemeleri için, Kenya Çiçek 
Yetiştirme Konseyi çalışmalarına 
devam ederek binlerce ücretsiz 
buketi hastalara ve sağlık çalışanlarına 
sundu. 20 kulüpteki Rotaryenler 
mobilize olarak tüm kriz boyunca 
devam etmesi planlanan teslimatları 
gerçekleştirdiler. Nairobi-East Rotary 
Kulübü üyesi Sharon Wanyeki, 
Rotary'nin Kenya'nın izolasyon 
noktaları ve ön safl arda çalışan 
sağlık görevlilerine çiçekleri 
dağıtacağını ifade ediyor. Nisan 
ayında başlayan ve "Umut Çiçekleri" 
olarak adlandırılan bu projeye Çiçek 
Konseyi, Kenya Özel Sektör İttifakı, 
Kenya Havayolları ve daha bir çok 
dernek ve kurum destek veriyor.

Yunanistan
2018 yılının Temmuz ayında 
Yunanistan'da meydana gelen orman 
yangınlarında 100'den fazla can kaybı 
olmuş, vahşi tabiat altüst olurken 
Atina sahillerinde kömürleşmiş bir 
peyzaj bırakmıştı. Bir yıl sonra Atina-
Filothei Rotaract Kulübü yerel resmi 
makamlar ve iki ekolojik sivil toplum 
örgütü Ile biraraya gelerek en çok 
etkilenen alanda ağaç dikmek için 
"Dördümüz Hepimiz İçin Phoenix 
Projesi"ni başlatmışlardı.

Tayvan
2014 yılındaTaipei Rui Rotary Kulübü 
düşük gelirli ailelerin üniversiteye 
giden çocukları için bir kariyer eğitim 
programı başlattı. Bu program halen 
Tayvan'daki 90 kulübü kapsayacak 
şekilde genişledi ve 1.000'den fazla 
katılımcı da bu eğitimden geçip 
iş piyasasında kendilerine avantaj 
sağladılar. 300'den fazla Rotaryenin 
mentor olarak görev yaptığı 
programda, "Hayat Köprüsü" girişimi 
her öğrenci için 1.700 dolar da burs 
sağlıyor. Bu fonlar verilen kursları 
ve normalin altında bir ücretle 
hizmetlerini sunan lisanslı profesyonel 
koçların masra� arını karşılıyor. 
Programın yaratıcısı 3521. Bölge 
Geçmiş Dönem Guvernörü Sara Ma, 
Rotaryen olmanın temel anahtarının 
muhakkak parasal katkı değil, cömert 
bir düşünce yapısı olduğunu belirtiyor. 
           — BRAD WEBBER

Geçmiş Dönem Kulüp Başkanı 
Florentia Pikrou'nun açıklamasına 
göre, yeniden orman yapma girişimi 
Doğu Attica'nın Mati ve Rafina 
bölgesinde başladı ve hedef 26 Ekim 
ve 9 Kasım'da 150 ağaç dikmek idi. 
Kulüp  200 ağaç dikmeyi başardı. 
Kulübün 18 üyesinin tümü de Attica'yı 
tekrar yeşile dönüştürmek, topluma 
umut aşılamak, çevre bilincini 
arttırmak ve orada yaşayanların 
yanında olduklarını göstermek için 
faaliyete katıldılar
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