
8 - R O T A R Y  D E R G İ S İ  / K A S I M  2 0 2 0

DÜNYAMIZ

Dünyada Rotary projeleri
Nikaragua

Nikaragua'nın güney kesiminde 
yer alan 300 kişilik Vainilla kasabasında 
içme suyu toprak erozyonu ve 
tarımsal akışlar nedeniyle kirlenmiş 
durumda. İyileştirmenin maliyeti ise 
kasabadakilerin karşılayabilecekleri 
rakamın çok üzerinde.

Kasabada yaşayanlar, açlık ve fakirlik 
ile mücadelede kendi kendine yeterlilik 
konusunda hizmet veren "Self-Help 
International" kurumunun yetkilileri 
ile bir toplantı yaptılar. Merkezi Iowa 
Eyaletinin Waverly kasabasında bulunan 
Self-Help, Waverly Rotary kulübü ile 
ortaklaşa Nikaragua'da su projeleri 
yapmakta idi ve La Vainilla da bir anda 
bu çalışmaların odak noktası durumuna 
geldi. 2019 Haziran ayına gelindiğinde, 
kulüp, 5970. Bölge ve Iowa Charles City 
Rotary Kulübünden kişisel bağışlarla 
14.000 dolar fon yarattı. Bu para ile La 
vainilla'da ve ona yakın yedi yerleşim 
biriminde 11 adet klorlama sistemi 
kuruldu.

Sİstem yaklaşık üç büyük 
çiftliğin yanı sıra, 2.000 kişinin 
içme suyunu  sağlıyor. 2011-12 
Rotary Elçilik Bursiyeri ve Self-Help 
International İcra Direktörü Nora Tobin, 
kasabada yaşayanların kendilerini 
çok daha sağlıklı hissettiklerini 
belirttiklerini, öğretmenlerin de okula 
gelebilenlerin sayısında önemli bir artış 
gözlemlediklerini söylüyor. Tobin, yerel 
halkın sistemi çalıştırmak için aldığı 
eğitimin, bu girişimin uzun vadede 
başarısı için kritik olduğunu belirtiyor. 

 

ABD
Texas Eyaleti yaklaşık 110.000 görevli 
askeri personelin ve aynı zamanda bir çok 
emekli askerin yaşadığı bir eyalet. Eyaletin 
Başkenti Austin'in kuzeyinde yer alan 
Georgetown, bu insanların veteranlar 
gününde görmeleri gereken takdiri 
almadıklarından endişe duymaktaydı. 
Bu nedenle kulüp 2017 yılında  bir 
atletizm sahasını 11 Kasım'da 1 x 2,5 
metre ebadında Amerikan bayraklarıyla 
donatıp bir "Onur Sahası" yarattı. 
Projenin başkanı Jeanne Cox, bu girişimin 
ülkedeki 34 binden fazla asker veteranı 
onurlandırmak ve kulübe 40 dakika 
uzaklıktaki iki askeri üsde çalışanları 
hatırlamak için yaptıklarını anlatıyor.
Geçtiğimiz yıl kulüp 1.500'den fazla 
bayrak dikti ve yaklaşık 5 metre 
yüksekliğinde bir platform inşa ederek 
Amerika'nın yıldızlar ve çizgilerden 
oluşan bayrağının yukarıdan izlenmesini 
sağladı. Kutlamalarda bir çok yerel 
organizasyonun da yer aldığı bir geçit 
töreni yer aldı. 21 pare  atış selamı ve top 
atışları da geçit törenini renklendirdi. Tüm 
hafta boyunca, yaklaşık yedi ve sekizinci 
sınıflardan 1.200 talebe, Williamson 
County Tarih Müzesi yardımıyla sahada 
verilen eğitim programlarına katıldı. 2019 
yılında projeden 42.500 dolar elde edildi. 
Yaratılan para beş veteran organizasyonu 
ve ilk talep edenlerden her bayrak için 
sağlanan sponsorluklardan elde edildi .
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İngiltere
Küçük ama enerjik bir kulüp olan 
Louth Rotary Kulübü, devamlı hareket 
halinde bir grup. Yerel Lions Kulübü ile 
birlikte, kulübün 32 üyesi her Kasım 
ayında açıkta yaktıkları ateş etrafında 
havai fişek atıyorlar, Noel pazarındaki 
standda hizmet veriyorlar, yaşlı sakinleri 
Noel'i kutladıkları öğle yemekleri için 
evlerinden alıyorlar, Noel ağaçlarını 
geri dönüşüm için topluyorlar, demans 
ve yüksek tansiyon için bilinçlendirme 
çalışması yapıyorlar, ve engelli kişiler 
için de bölgede bir spr aktivitesi 
düzenliyorlar. 
Bütün bunların yanında kulüp daha 
fazlasını da yapmak arzusunda: "Yeni 
bir fon yaratma aktivitesi oluşturmak 

Filipinler
12 Ocak'ta, şehirlerinden sadece 

40 kilometre uzaktaki Taal Volkanının 
patlamasından kısa bir süre sonra, San 
Pedro East Rotaract Kulübü liderleri, 
felaket sonrası yerlerinden olacak 
insanlar için yardım etmek amacıyla 
para ve eşya toplamaya başlamışlardı. 
Kulüp Başkanı Bhea Santiago, sosyal 
medyadaki post'ların 52 bin kişiye 
ulaştığını ve çalışmalarının Filipinlerin 
önde gelen Haber kaynaklarının web 
sayfalarında yer aldığını belirtiyor. Üç 
gün sonra Taal Lemery Rotaract Kulübü 
ile işbirliği yapılarak, kulüp üyeleri 
ekoloji dostu torbalar içinde içme suyu, 
hazır yemek, hijyen kitleri, ilaç, giyecek, 
yatak ve diğer ihtiyaçları bölgeye 
teslim etmeye başladılar. Bu felaketten 
sonra Rotaractörlerin patlamadan 
etkilenen bölgeye yapmış oldukları beş 
seyahatten sadece biriydi.

Kulüp üyelerinden 23 tanesi, duman 
ve kül nedeniyle ortaya çıkan sağlık 
riskine rağmen bizzat toplama, bağışları 
takip etme, paketleme ve dağıtma 
işinde görev almışlar. Ayrıca 30 gönüllü 
ve partner Rotary ve Rotaract kulüpleri 
ile grup 3 eyalette  ve bir düzine 
tahliye merkezinde yaklaşık 952 saat 
hiç durmadan çalışmış. Rotaryenler 
ulaşımı ayarlayıp toplama çalışmaları 
için büro temin etmişler ve sonuçta üç 
bölgeden 13 Rotaract Kulübü toplam 
olarak  2.200 dolar nakit ve 5.800 dolar 
değerinde malzeme toplamışlar.     
                                   — BRAD WEBBER

Uganda
Uganda Kriket Milli Takımının eski 

menajeri olan Rita Tinka, Kampala South 
Rotary Kulübündeki arkadaşları ile 
sosyal medyada haberleri paylaşmaktan 
hoşlanan birisi. Ancak bu paylaşımları 
yaparken arkadaşlarının kriket 
terimlerinden pek anlamadıklarının 
da farkına varmış. Bu nedenle de Tinka 
arkadaşlarını ve kulüp üyelerini kriket 
ile nasıl tanıştırabileceğini düşünmeye 
başlamış.

Tinka'nın aklına kriket sporunun ulusal 
federasyonu ile partnerlik oluşturmak 
gelmiş. Federasyon kriket oval sahası ve 
ekipmanlarını ve Rotaryenlerin antreman 

istedik" diyen kulüp üyesi Alan Curtis, 
İngiltere'de çok popüler olan bisiklet 
binmeyi düşündüklerini belirtiyor. 
Bunu düşünürken de kulübün aklına 
sabit egzersiz bisikletleri gelmiş. 1 
Mart'ta yerel bir fitness merkezindeki 
organizasyona COVID-19  nedeniyle 
kapanma öncesi 100'e yakın katılım 
olmuş. Her katılımcı bir saat bisiklete 
binmek için bir ücret ödemiş. 
Bisikletlerin bulunduğu mekanda disko 
benzeri ışıklandırma yapılmış ve motive 
edecek müzikler çalınmış. Aktivite 
sonucu elde edilen 2.500 dolarlık gelir 
ile yerel bir okula 15 dizüstü bilgisayar 
alınmış.

yapmaları için T-şörtleri vemişler. 
Uganda Kriket Milli Takımı oyuncuları da 
antrenmanlara katılarak yıldız oyuncu 
heyecanı yaratmışlar. Ama hayranlık 
karşılıklı olmuş. Milli takım oyuncularından 
ikisi, Charles Walsvave Deus Muhumuza 
tanışmalardan sonra Rotary kulübüne üye 
olmuşlar. 


