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2 ] AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Dünyadan Özetler

Tyatro konusuna önem veren Oho Eyaletnn Hamlton Rotary kulübü, 60 yıldır, her yıl ön plana
çıkardığı br oyunu sahneye koyar. Mart ayında sahneledkler “Schrek the Muscal” dört performansta
1,992 zleyc çekt ve kulüp bu aktvte le 10,500$ fon yaratmayı başardı. Bu para ünverste bursları ve
bölgedek kâr amacı gütmeyen kuruluşlar çn kullanılacak. Rol alanların çoğu Rotaryen olmamasına
karşın, br kulüp üyesnn kızı olan Sydney Hggns, kadın başrol oyuncusu olarak temslde yer aldı.
Dekorların hazırlanması, blet satışlar,ı program ve dğer faalyetler gönüllü olarak çalışan kulübün 56
üyes tarafından gerçekleştrld.

Rotary dünyasından projeler

Asya’nın çocuk
felcinde başarılı
ülkesi Sri Lanka,
en son vakayı 1993
yılında gördü

1 ] KUZEY
MARIANA
ADALARI

Saipan savaşı
sırasında, bir
çoğu intihar
ederek olmak
üzere 22.000
Japon’un öldüğü
düşünülüyor.
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1944 yılında Amerika’nın istilası sırasında
binlerce Japon askeri ve sivillerin ölüme
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bir anma töreni düzenlediler. Budist
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rahibi olan Tokyo’lu Rotaryenler Masanori
Kajiwara ve Tadafusa Fujiwara II. Dünya
Savaşı ile ilgili anma törenini Nisan ayında
gerçekleştirdiler. “Çok güçlü bir rüzgar vardı
ve deniz derin bir mavi renkteydi” diyen
Tokyo’nun Hachioji South Rotary kulübü üyesi
Kunihide Nakamura, “Kendilerini denize
atan o insanları düşündük ve göz yaşlarımızı
durduramadık” dedi. Saipan Rotary Kulübü
geçmiş dönem başkanı Curtis Dancoe
da Saipan’daki savaşın adada derin bir iz

Ziyaret esnasında, Tokyo’lu Rotaryenler,
adadaki Rotaryenlere 2.000$ tutarında bir
çek verdiler. Bu yardım çeki, 2015 yılında
adayı tahrip eden Soudelor tayfununun
yarattıığı yıkım alanlarının yeniden inşa
edilmesi için verildi. Tokyolu Rotaryenler,
bu amaçla daha önce de 2.500$ tutarında
bağışta bulunmuşlardı.

bıraktığını söyledi ve yaptıkları ziyaretlere

Bogota Centenario Rotary kulübü uyguladığı
mikrokredi projesiyle, küçük girişimcileri fakirliğe
düşmekten koruyor. Proje 2007 yılında 9,700
doların, 150 ile 300 dolar arasında değişen partiler
halinde 75 küçük girişimciye dağıtılmasıyla başladı.
Borçluların %98’i borcunun tamamını geri ödedi.
İkinci girişimde 145 kişiye kredi verildi ve tümü
geri ödemelerini muntazam olarak yaptı. Projenin
halen devam etmekte olan 3. etabında ise, Kuzey
Kaliforniya ve Kolombiya’dan Rotary kulüpleri, Rotary
Vakfının da bağışıyla 67,000 doları kullandırtacaklar.
Kulüp üyeleri girişimcilere muhasebe, planlama ve
destek grupları içinde hedef belirleme konusunda
müşterek başarıyı sağlamak amacıyla mentörlük
yapıyorlar. Bogota Centenario Rotary kulübü, ayrıca
Bogota Chapinero Rotary kulübünün de uyguladığı
bir mikrokredi küresel bağış projesine de destek
oluyor.

1

atladıkları Banzai kayalıklarında, Saipan ve
Tokyo Hachioji Rotary Kulüpleri Rotaryenleri

3 ] KOLOMBİYA

5 ] LÜBNAN
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Beyrouth-USJ Rotaract Kulübü üyeleri,
Beyrut’taki Saint-Joseph üniversitesi ve Beirut
Rotary kulübü ile Mayıs ayında Lübnan Gıda
Bankası ile bir ekip oluşturdu ve 70 muhtaç
aileye yemek temin etti ve 15 aileye de pişirme
ekipmanları, televizyon ve satelit çanakları verdi.
4.000 dolarlık bütçesi olan girişim, Ocak ayında
Fransa temalı bir parti organizasyonuna katılan
400 kişi tarafından finanse edildi. Beyrut Rotary
Kulübü geçmiş dönem başkanı Muhammed
Al Husseini, Rotaract kulübünün 15 değişik
meslekten aktif üyesi olduğunu ve Rotaractların
misyonu olan topluma hizmete ve sorumlu
vatandaşlık fikrini genç yetişkinler arasında
yaygınlaştırmaya büyük gayret gösterdiklerini
ifade ediyor.

4 ] SRI LANKA

Rotaryenler ve dostları ve akrabaları, geçtiğimiz Ekim ayında yola çıkarak, yaklaşık altı seçim
bölgesini kapsayan 50 mil uzunluğundaki bir yolda, kamyonlar ve arabalarında “Çocuk Felcine
Son” çıkartmaları ile bir kampanya başlattılar. 86 araçtan oluşan konvoyu Dünya Çocuk Felci
günü olan 24 Ekim’de Negombo Rotary Kulübü organize etti ve bu hastalığa karşı bir bilincin
oluşmasına katkıda bulundu. Yolda konvoyu Pamunugama ve Jaela-Kandana Rotary kulübü
üyeleri karşıladılar ve motosikletlerden oluşan bir eskort ekibiyle yolun kenarında araç
konvoyuna eşlik ettiler.

benzerlerinin gerçekleştirilerek tekrar
barışa kavuşabileceklerine işaret etti.
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