Almanya

Amerika Birleşik
Devletleri
Bermuda

Hindistan

Brezilya

Dünya çevresindeki
Rotary projeleri

Brezilya’daki
çöplerin sadece
%2’si
dönüştürülebiliyor

Bermuda

Brezilya

Almanya

Geçtiğimiz Mayıs ayında

Toplumda çevre bilinci ve

Pembroke Rotary Kulübü lise

beslenme konularını birleştiren

öğrencilerini bilgi teknolojileri

yıllık projede, Conceição das

yarışmasına davet etti. Yedi

Alagoas Rotaract Kulübü, geri

okuldan 3 ya da dört kişilik

dönüşebilir artıklar karşılığında

ekipler bilgisayar teknolojileri,

ailelere süt verdi. Üç yerel

ağ bağlantıları, güvenlik

İnteraktörün de katıldığı projede

ve programlama lisanları

dört kişiden oluşan beş ekip

konusunda hediye almak için

Nisan ayında 11 saat boyunca

yarıştılar. Her geçen gün artan

bölgede çalıştılar, 82 kilo plastik

bir hızda blockchain teknolojisi

şişe ve 113 kilo alüminyum

merkezi olarak kuluçka alanı

teneke toplayıp bir kooperatife

görünümü arz eden İngiltere’nin

satarak ayrı bir projede

kontrolündeki bölgede, böyle

kullanılmak üzere fon yarattılar.

bir yarışmanın yapılmış olması,

Kulüp ayrıca toplanan her 15

zamanında yapıldı olarak

PET şişesi veya 20 teneke kutuyu

değerlendirildi. 90 dakikalık

getirenlere bir litrelik süt hediye

yarışmada TCP/IP protokolünde

etti. Proje esnasında toplam

kaç tabaka vardır gibi sorular

1.000 litre süt dağıtıldı.

Onbir genç artist, UR Başkanı Barry
Rassin’in “İlham Kaynağı Olalım”
temasını, 1850. bölgenin GLDG
Eğitim semineri için yorumladılar.
Osterholz-Scharmbeck’teki Mencke
okulunun 7-10 yaş arasındaki
öğrencileri, Worpswede Rotary
kulübünün fonladığı bir sanat
eğitimi programının parçası idiler.
Her biri tuval üzerine akrilik olarak
yaptıkları çalışmalarını, Şubat
ayındaki toplantıda Rotaryenlerin
alkışları arasında sundular. Kulüp
proje için gerekli parayı bir kukla
gösterisine bilet satarak temin etti.
Worpswede RK üyesi Jens Welsch,
“Çocuklar Rotary fikrini anlar ve
desteklerlerse, hedefimize daha
kolay ulaşırız “ diyor.

yer aldı
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ABD

Hindistan

Kentucky’nin Cadiz Rotary

Lawrence Memorial köprüsünü

Haziran ayında organ bağışı

Kulübü, patlatılarak yıkılması

tarihe gömdüler. 2.600 kişinin

promosyonunu yapmak için

planlanan bir köprüyü, fon

yaşadığı kasabada 50 yıldan

300’den fazla kadın, düzenlenen

yaratmak için bir imkân olarak

beri kulüp açık arttırma yapıyor.

bir motor rallisine katıldı. 150

değerlendirdi. Kulüp her yıl

El ile oyulmuş ağaçtan yapılan

arabadan oluşan karavan, Odisha

düzenlediği açık arttırmada

bir kano, hindi avı gibi değişik

eyaletindeki Bhubaneswar’da 12

sunduğu değişik yöntemlerle

yöntemler arttırmaya ilgiyi

kilometrelik yol boyunca seyir

eğitime destek oluyor. Bu

arttırıyor. Bu yıl kulüp üniversite

ederken, organizatör Ajay

yılki arttırmanın en önemli

bursları, mesleki eğitim, çift

Agarwel, 5.000 organ bağışı

parçası, köprüdeki patlayıcıları

kredi programları için Trigg

taahhüdü alındığını söyledi.

tetikleyecek olan mekanizmanın

County Kamu okullarındaki

Girişimin kadınlara

pistonuna basmak idi ve 16.500

talebelere yönelik 200.000

odaklanmasının sebebinin, aile içi

dolar fon temin edildi. Kazanan

doları hedefledi. Geçen yıl

eğitimde kadınların rolünün

Mary Beth Baker ve kızı Rotaryen

her biri 1.000 dolar olan 20

önemli olmasına bağlı olduğunu

Alana Baker Dunn, Nisan ayında

burs verildi. Kulüp yakındaki

belirten 3262. bölge guvernörü

patlamayı gerçekleştirerek

Hopkinsville Community

Agarwel, Hindistanda aküt kıtlık

Barkley Gölü üzerinde 1932

College ile 400 bin dolarlık

yaşanan organ bağışını, korna

yılında yapılmış olan ve iki

bir endowment fon kurmuş

çalarak da olsa hatırlatmanın

şeritli otoyolun geçtiği Henry R.

bulunuyor.

zamanının geldiğini ifade ediyor.

Hindistan’da
karaciğer nakli
bekleyen 85.000
hastadan sadece
%3’ü yeni bir
karaciğere
kavuşabilecek

– BRAD WEBBER
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