Rotary'den kısa haberler
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İSPANYA

İspanyol Rotaryenler ve gönüllüler
Rotary'nin Çocuk Felci kampanyasının
promosyon çalışmalarını arttırdılar. Mart
- Temmuz arasında, İspanya'nın Dünyanın
en büyük Ticari Kampanyasına katılımı 59 resimden
9,000 resime çıktı ve Eylül ortası itibarıyla fotoğraf stoğunun beşte birini oluşturdu. Gönüllüler çeşitli kasabalarda masalar kurarak, yerel insanların “Bu kadar yakın” ilanları
için resimlerini çektiler.
ABD
[2] N
isan

ayında
Texas'ın West kasabasında meydana gelen gübre fabrikası patlamasından sonra, 5450.
Kolorado'nun e-Club One derneği, ihtiyacı olan bir kişiye yardım
için Northwest Waco Kulübüne
2,500 dolarlık bir çek verdi. Federal Acil Durum Yönetimi ve yerel
yardım merkezleriyle beraber çalışan kulüp, patlama sırasında tamir
edilemeyecek kadar zarar görmüş
ve sigortası olmayan bir evde yaşayan dul bir kadını tespit etti. Kulüp üyeleri 73 yaşındaki kadına
çeki Temmuz ayında takdim ettiler
ve kadının yeni bir apartmana taşınmasına yardım ettiler.

[3] Kanada'nın British ColumŞİLİ

Şili'de 1,5
milyon kişi,
yani nüfusun
%9'u, 2010
yılında
meydana gelen
depremde

evlerini

kaybettiler.

bia Eyaletinden dört Rotary ku-
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lübü, Iquique'e gönderilmek üzere
40 ayaklık bir konteyneri tıp ve diş
malzemeleri ile doldurdu. Vancouver'deki tıp kurumları tarafından
bağışlanan 200,000 dolar tutarındaki malzemeler arasında hastane
yatakları, tekerlekli sandalyeler,
ultrason aletleri ve inkübatörler
bulunmakta. Rotaryenler tarafından işletilen World Help Network, yükleme ve nakliyeyi
gerçekleştirdi. Şili'deki IquiqueCavancha Rotary kulübü de dağıtımı üstlendi.
KOSTA RİKA

göç şekillerini izle[4] Kuşların
yen, ABD'nin Wisconsin ve
Minnesota eyaletlerini kapsayan
5960. bölgeden üç Rotaryen ve bir
parklar görevlisi, her iki ülkedeki
milli parklar arasında kardeşlik
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ilişkisi kurmak üzere
Kosta Rika'ya gittiler.
Programın amacı personel gelişimi, yetişkin ve gençlerin
kırsal turizm konusunda öğrenim,
su yataklarının korunması konusunda eğitmek idi. 5,400 dolarlık
bölge bağışı ile finanse edilen seyahat esnasında ekip Osa Yarımadasında proje potansiyelini
inceledi ve bölgedeki organizasyonlarla fikir alışverişinde bulundu.
MALAVİ
[5] ABD'nin
Kansas City Plaza

Rotary Kulübü, kâr amacı gütmeyen Malavi Çocuk Kasabası kurumu ile çalışarak, doğu Malavi'de
8,500 okul talebesinin yararlanacağı
temiz su ve sanitasyon projesini
gerçekleştirdi. Rotary Vakfının kat-

1
6

7

8
Avrupa 2002
yılında

5

çocuk
felci
'nden arınmış
sertifikası aldı. O
günden beri 90
milyon çocuğa
gerekli aşı dozu
verildi.

kısı ve kulübün yıllık poker turnuvasından elde
ettiği gelirle finanse edilen projede, Rotaryenler dört kasabada tuvaletlerin foseptiklerini inşa
ettiler. 10 yıldan beri kulüp Limbe,
Malavi Rotary Kulübü ve Malavi
Çocuk Kasabası ile beraberce
20'den fazla foseptik yanı sıra, sıtmadan koruyan cibinlikler ve dikiş
makinalarını yerel topluma
ulaştırdılar.

[6] Ramazan ayı münasebetiyle,
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Dubai Cemahiriye Rotary Kulübü
üyesi Amelie Zegmour-Campsey,
açlıkla savaşı vurgulamak amacıyla
İtalya ve Fransa arasında bulunan
Mont Blanc dağına tırmanmayı denedi. Avrupa'nın bu en yüksek tepesine ulaşmasını kaya

kaymalarının engellemesine rağmen, ülkedeki Rotary Kulüpleri ve
Dünya Gıda Programının bu ortak
girişimi için 4,000 dolar fon temin
etti. Proje geçen Ramazan ayında
Ortadoğu'da 400,000 çocuğa yemek temin etmeyi başardı.

[7] HİNDİSTAN

Altı doğum uzmanı ve bir
psikologdan oluşan mesleki ekip,
1120 ve 3240. bölgelerin ortak projesi kapsamında İngiltere'den
Hindistan'a gittiler. Ortak girişim,
hamile kadınlar ve yeni
doğan bebeklerin acil
durumlarda müdahelesini yapacak sağlık görevlileri ve
toplum görevlilerini eğitmeyi hedefliyor. Sikkim şehrinde, grup eğitim programı oluşturarak ve
simülatörler yardımıyla doğum uz-
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yaşıyor.

manlarını eğittiler ve onların yerel
sağlık görevlileriyle yeni öğrendiklerini paylaşmalarını sağladılar.
PAPUA YENİ GİNE
[8] Avustralya'nın
Prahran, St.

Kilda ve Warmambool
Rotary kulüplerinden
30'da fazla gönüllü, St.
Kilda İlkokulunda biraraya gelerek Papua Yeni Gine'deki
yeni doğum yapan anneler için
120 özel paket hazırladılar. Rotaryenler Avustralya'nın doğum desteği sağlayan St. Kilda Mums
derneği ve Papua Yeni Gine'ye yardım yönlendiren Highlands Vakfı
ile beraber çalıştılar. Giyecek, battaniye hijyen malzemeleri içeren
paketler, ayni yardım dağıtımı yapan bir Rotary hizmet grubu tarafından gönderildi.
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