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munda ihtilaflı bölgeler-
de su sektörünün rolü ve 
Mısır'ın 2451. bölgesi ve 
UNICEF'in ortak proje-
si olan ve yukarı Mısır'da önümüzdeki 
üç yıl içinde 6,000 eve su getirmeyi he-
defleyen "Yaşam için Su" girişimi ko-
nusunu irdelediler.
 

HİNDİSTAN
1995 yılından beri, Hindis-

tan'daki Rotary kulüpleri Channa-
i'deki Gönüllü Sağlık 
Hizmetleri, yardım-
sever hastaneleri ve 
özel bir grup ile ça-
lışmaktalar. O sene, 
Madras Central Rotary kulübü has-
tanenin her yıl 25,000 ünite alan kan 
bankasının oluşmasına destek oldu. 
Geçtiğimiz Mayıs ayında, Madras East 
Rotary Kulübü hastanenin uzak böl-

gelerdeki kan bağışlamak isteyenlere 
erişmesi için mobil imkanı sağlamak 
üzere steril bir otobüs bağışladı. Mo-
bil ünitenin de eklenmesiyle, kan ban-
kası yıllık kapasitesini 40,000 üniteye 
çıkarmayı planlıyor.

AVUSTRALYA
Mayıs ayındaki Ulusal Gönül-

lüler Haftası kutlamalarında, Cob-
den Rotary kulübü Cobden Minyatür 
Trenyolu Parkının 20. yılını kutladı. 
Proje iki Cobden'li Rotaryenin South 
West Model Engineers Derneği ile 
çalışmasıyla başladı ve o günden beri 
büyüyerek iki mini golf sahası ve bir 
köprü, bir tünelden geçip iki istasyon-
da duran bir demiryolu sistemini kap-
sayan bir alan şekline dönüştü. 
Kutlama partisinde ziyaretçi-
ler 2,000'den fazla bilet aldılar. 
Kutlamalarda ayrıca yiyecek standla-

rı, çocuklar için faaliyetler ve yerel bir 
hayvanat bahçesi düzenlendi.

   FİLDİŞİ SAHİLİ
Boğularak ölmeyi önlemenin 

en basit yolu "can yeleği" kullanmak-
tır. Bunu dikkate alan 
İtalyan Yatçılık Dostluk 
grubu üyeleri, teknele-
rinden, yat kulüplerin-
den ve İtalyan Deniz Kuvvetlerinden 
kullanılmayan 2,800'den fazla can ye-
leğini temin ettiler. Can yeleklerinin 
büyük çoğunluğu Fildişi Sahilindeki 
balıkçılar ve çocukları için gönderildi 
ve Abidjan Rotary kulübü tarafından 
dağıtımı gerçekleştirildi. Toplanan can 
yeleklerinin geri kalan kısmı Filipinle-
re, Uganda, Kenya ve Rwanda'yı de içe-
ren Afrika'nın Büyük Göller bölgesine 
gönderildi ve oradaki Rotary kulüple-
ri yardımıyla dağıtıldı. 

Mevcut üretim
durumuna göre 

cihazları global 
ihtiyacın %10'unu 

karşılıyor

�ş�tme yardım

Boğularak 
ölüm, dünya 
genelinde  
istemeyerek
olan kazalar 
sıralamasında 
3. sırada 
bulunuyor
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DÜNYADAN 
ÖZETLER

Rotary'den kısa haberler 

[ 1 ]  DOMİNİK CUMHURİYETİ
Ohio Boardman RK üyesi  ve 
odyolojist Sheryl Figliano, işitme 
sağlığı konusunda destek olmak 
için üç yıl süreyle yıllık bir misyon 

için Dominik Cumhuriyetine gitti. 2014 yılının Mart 
ayında yaptığı seyahatte, Dominica RK yerel sağlık 
merkezlerinin kullanabileceği iki odyometreye kavuştu. 
Ziyaret eden dokuz doktor, işitme testleri ve kulak temizliği 
yaptılar, işitme cihazları dağıttılar ve yerel hemşireleri eğittiler.

URUGUAY
Beratını yeni alan Plaza 

Matriz Rotary Kulübü, ilk fon 
yaratma çalışmasında Uruguay'ın 
2014 yılın dünya kupasına ka-
tılmış olan oyuncularının im-
zaladığı bir formayı açık arttırmaya 
çıkardı. Arttırmada elde edilen 300 
dolar, düşük gelirli lösemi hastaları-
nın Montevideo'daki Maciel hastane-
sine hematolojistleri görmeye geldikleri 
sırada kaldıkları eve destek için kulla-
nıldı. Montevideo Rotary Kulübünün 
sponsor olduğu yeni kulübün üyeleri, 
eski Rotaractlar ve bir Rotary Vakfı 
bursiyerinden oluşuyor.

KOSOVA
Kosova'da yıllarca süren sivil 

çatışmalar sonucu, birçok ilköğre-
tim okulu zarar gördü. Rotary Vak-
fı Global Bağışlarından faydalanan 
Colorado'nun Edwards ve Kosova'nın 

tatmak için otobüsle 
vahşi yaşamın sürdüğü 
Okapuka çiftliğine gö-
türüldüler. Parkın için-
de üstü açık araçlarla yapılan gezide, 
katılımcılar aslanları, çitaları, zebrala-
rı  diğer vahşi yaşam hayvanlarını gör-
düler. Otobüsleri ve transferleri Vulkan 
Ruine Tours sağlarken, Okapuka Par-
kı  aktivitenin toplam maliyetine kat-
kıda bulundu.

MISIR
Haziran ayında, Uluslara-

rası Rotary 2014-15 Başkanı Gary 
C.K.Huang'ın Kahire'de katıldığı "su 
zirvesi"ne sekiz ülkeden 400'den fazla 
Rotaryen, Rotaract ve Interact katıldı. 
Ziyaretçiler kulüplerin proje alanları-
na gittiler, Su ve Sanitasyon Rotaryen 
Eylem grubu başkanı Ron Denham'ın 
konuşmasını dinlediler. Açılış oturu-

Peja Rotary Kulüpleri, bölgedeki altı 
okula temiz su getirilmesini ve mo-
dern  tuvaletler yapılmasını sağladı-
lar.  Kulüpler Uluslararası Yardım ve 
Kalkınma sivil toplum  
kuruluşu ile çalışıp,  
USAID tarafından 
fonlanan ve bu kurum 
tarafından yerleştirilen su boru hattı-
nın okullara yerleştirilmesini sağladı-
lar. Ayrıca 1,500 talebe için de hijyen 
eğitimi verildi.

NAMİBYA
Her yıl, Windhoek Rotary Ku-

lübü yaşlılar için özel bir organizas-
yon gerçekleştiriyor. 2014 yılı için, 
Namibya'nın başkentindeki Alman 
Kadınlar Derneğinin kurmuş oldu-
ğu Susanne Grauheim yaşlılar evinin 
39 sakini, bir öğlen yemeği paylaş-
mak ve değişik bir maceranın zevkini 

Mısır'da 
yaklaşık 6,4 
milyon kişi  
tem�z su 
olmayan 
evlerde yaşıyor.


