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arasında bir rekabet konusu yara� ı. 
Kazanan kuzey kulüpleri oldu. Yüzlerce 
Rotaryen, Rotaractör aileleri ve arkadaşları 
5 tondan fazla gıda toplamayı ve 19,000 
dolar fon yaratmayı başardılar. Bölgenin 
49 kulübünün 33 üyesi bir gün içinde 1,500 
saat çalışarak alışveriş merkezleri ve 
süpermarketler önünde  gıda bağışlarını 
kabul e� iler. Jeff erson City’deki Rotary 
ve Rotaract kulüpleri 2,700 kilo gıda 
topladı ve 2.3 ton pirinç gevreğiniOrta ve 
Kuzeydoğudaki gıda bankalarına  teslim e� i.

1 ] ABD
Bu yıl, Missouri, ABD’nin 6080. bölge 
guvernörü Steve Dulle, alışılagelmiş süslü 
bir ortamda iyi bir yemekle taçlanan gala 
yemeği yerine daha anlamlı bir organizasyon 
düzenlemeye karar verdi.  Takım ve 
kravat gibi geleneksel kıyafetlerin iyi 
bir şey olduğunu belirten Dulle, bu sefer 
Rotaryenlerden dayanıklı, bozulmayan 
gıdalar toplamalarını ve bölgenin St. Louis’in 
güney banliyösü ve Kansas City arasında yer 
alan gıda bankaları ve aşevlerinde gönüllü 
çalışmalarını istedi. Columbia South Rotary 
Kulübü üyesi olan Dulle, olayı “Sabah 9’dan 
öğlen 1’e kadar bir cumartesi gününü 
seçtik. Şortlarla katıldık. Öğlen biraraya 
gelerek yemeğimizi yedik ve göreve başlama 
seremonisini gayri resmi ve eğlenceli bir 
düzen içinde gerçekleştirdik” diye anlatıyor. 
Yaklaşık 150 kişi Merkez ve Kuzeydoğu 
Missouri’deki gıda bankalarında faaliye� e 
bulunarak devir teslim töreninin önemli bir 
parçasını bu şekilde gerçekleştirdi.
Dulle aynı zamanda kulüpleri bir ay süreyle 
gıda toplama yarışı yapmaya davet e� i 
ve bölgenin kuzey ve güneydeki kulüpleri 

2011’de, 
Brezilya’da her 
100 bebekten 
biri doğumdan 
sonraki bir ay 
içinde yaşamını 
yitirdi. 
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3 ] FİLİPİNLER
2013 yılının Kasım ayında Haiyan tayfunu Filipinlerde 
yaklaşık 6,300 kişinin ölümüne neden oldu. En 
büyük zararın oluştuğu Tacloban bölgesine 
temel ihtiyaç maddeleri zor şartlar altında teslim 
edildi. Ama, yüzlerce kilometre uzakta Aklan 
Eyaletindeki adalarda, örneğin Banga gibi yerleşim 
merkezlerinde de ihtiyaç ciddi boyutlardaydı. 
Aklan’ın kuzeyinde yer alan adalardan birindeki 
Caclapan Rotary kulübü, 6,500 dolar katkıda 
bulunarak Manila’dan tedarik malzemeleri sağlamak 
için kamyonlar kiraladı ve giyecek, ba� aniye, 
pirinç, konserve gıda, su, oyuncak, yatak ve kişisel 
bakım setleri temin e� i. 15’er kişiden oluşan kulüp 
üyelerinin kurduğu ekipler, günde 11 saat çalışarak 
gerek otomobil, gerek feribotlardan faydalanarak 
ihtiyaç sahiplerine bu maddeleri teslim e� iler. 
Aklan’daki Metro Kalibo Rotary Kulübü ziyaretleri 
sırasında Calapan’lı Rotaryenleri misafi r e� i.

2 ] BREZİLYA
Reg�stro Rotary kulübü üyes� João Del B�anco Neto, b�r arkadaşının �k�zler�n�n erken doğum yapması 
neden�yle, bundan b�r kaç yıl önce yerel tıp merkez�n�n sorunlarına vakıf oldu. Yaklaşık 24 şeh�rde yaşayan 
500,000 k�ş�ye h�tap eden Par�quera-Açu’dak�  Dr. Leopoldo Bev�lacqua hastanes�nde bu çapta gen�ş 
bölgeye h�tap edecek yeterl� sayıda yatak bulunmamaktaydı. São Paulo yakınlarında fak�r b�r bölge 
olduklarını bel�rten Del B�anco Neto, ham�le kadınlar ve çocuklar �ç�n daha fazla �lg� olması gerekt�ğ�  
düşünces�yle küresel bağış organ�ze etmeye karar verd�. Japonya’nın Nakatsugawa Rotary Kulübü ortaklığı 
�le Vakıftan 172,500 dolarlık bağış alındı. Bu para �le beş adet yoğun bakım ün�tes� yatağı, �nkübatörler ve 
mon�tör ek�pmanları satın alındı. Doğum önces� bakım ve emz�rme konusunda sem�nerler yanısıra, ham�le 
kadınlara ver�len küçük hed�yeler �le proje tamamlandı.

4 ] HİNDİSTAN
Kuzeydeki U� arakhand eyaletinde, Himalayaların 
eteğinde yer alan bölgede dağınık insan 
yerleşimi ve kötü arazi şartlarında sağlık hizmeti 
sunabilmek oldukça zor. 900 mil güneyde 
bulunan Gujarat Eyaletindeki Bhavnagar Royal 
Rotary kulübü, bu konuda birşeyler yapılması 
gerektiğini düşünerek harekete geçmiş. 2014 
yılının Mayıs ayında beş gün süren bir tıbbi 
misyon ekibi oluşturularak dahiliye muayenesi, 
kalp ve tansiyon değerlendirme ve kanda şeker 
ölçümleri gerçekleştirilmiş. Eczacı Rotaryenler 
gerekli ilaçları temin etmişler. Bu yıl kulüp 
projeyi genişleterek uluslararası boyuta taşımış. 
İngiltere’den Luton North Rotary Kulübünün 
3,000 dolarlık desteği ile Bhavnagar Royal 
kulübünün 5,000 doları sayesinde yaklaşık 750 
kişide çek-up yapılmış ve 30 hastaya da katarak 
ameliyetı uygulanmış.  

Mısırlı 
kadınların 
yaklaşık %35’i 
okuma 
yazma 
bilmiyor

5 ] MISIR
Geçtiğimiz Şubat ayında, Fayum, Kulyabia, Giza ve 
İskenderiye  eyaletlerinde, 2451. Bölgenin Rotary 
Okuma Yazma Komitesi tarafından düzenlenen 
6 ay süreli okuma-yazma kursalarını 8,700 kişi 
başarıyla bitirdi. Heliopolis Rotary Kulübü eski 
başkanlarından ve komite başkanı Eman El 
Gamrawi, “Bilgi Güçtür” girişimi kapsamında 
düzenlenen bu aktiviteye katılanların dör� e üçünün 
kadın olduğunu belir� i. Program 15 ile 30 yaş 
arasındakiler için ücretsiz olarak düzenlendi ve 
Vodafone Egypt Vakfı tarafından geniş kapsamlı 
olarak fi nanse edildi. Aktivitede 700’den fazla 
gözlemci, koordinatörler, öğretmenler ve 30 Rotary 
kulübü ve diğer organizasyonlardan ilgililer görev 
aldı . 
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