Rotary'den kısa haberler
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VENEZUELA

Bolivar Eyaletinde yaşayan yoksul kesimlere temiz su temin etmek için Angostura
Rotary Kulübü yeni bir su sistemi kurdu.
Sistem, yeraltındaki suyu iki depoya basan
dalgıç pompadan oluşuyor. Depoların biri, uyuşturucu
bağımlılarının tedavisini yapıldığı Hogar Crea Angostura
tesislerinin, diğeri ise bölgede yaşayan ve 400 kişilik endojen
toplumlardan Itoyponkon'ların ihtiyacını karşılıyor.

ABD
[2] Oklahoma'nın
Greater Lawton Rotary kulübü,
94 yıldır yerel ilköğretim
okulu talebelerini formda tutmak için
çalışıyor. Eylül ayında kulüp her yıl
düzenlediği atletizm karşılaşmalarında, birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar
talebeleri madalya için yarıştırdı ve ilk
kez “Çocuk Sağlık Expo”su düzenleyerek, eğitim ve oyun yöntemiyle çocukların sağlıklı beslenme alışkanlıkları
için bir program uyguladı. Kulübün
bugüne kadar yaptığı en başarılı faaliyetine 3,000'den fazla talebe katıldı
ve eyalet okulları için 25,000 dolarlık
fon yaratıldı.

kurmuş olduğu ve ülkede su ve sanitasyon konularında çalışan Mission
II Haiti adlı kâr amacı gütmeyen kuruluşu destekliyor. Ekim ayında, bölge bağışından sağlanan
fon ile, ekip, güneş enerjisiyle çalışan ve kuyulaFazla kilosu
rın tamirinde kullanılan
olan
ışıklar ve aletleri çalıştıran bir elektrik sistemi kurdu. Ayrıca elle çalışan
lköğretm
talebeler'nin 10 kuyu pompası tamir edildi ve bir
okul ile bir yetimhaneye hizmet veyetişkin
ren iki pompa yerleştirildi.

olduklarında
obez olma
şansı, diğer
talebelere göre
HAİTİ
[3] Kuzey Haiti'de sürdürülebilir beş kat daha
fazla.
su kaynakları arayan ABD'nin Nebraska eyaletinden Kearney Down Rotary Kulübü, bölgede Rotaryenlerin
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FRANSA
[4] Compiègne-Sud
Rotary kulübü
baharın gelişini çiçek ve çiçek sanatı
kutlama festivali ile karşılıyor. Üç gün
süren faaliyette, konferanslar, sergiler
ve çiçek teşhirleri düzenleniyor ve gerek hortikültürle ilgilenenlerin, gerekse
de amatörlerin ilgisini çekiyor. Ayrı-

ca ticari amaçlı sergiler de
düzenleniyor. Aktiviteden
elde gelir, ile otistik gençler, okuma yazma çalışmaları, Senegal'e
tıbbi yardım için harcanıyor. Kulüp,
kutlamalar sonrası, Mayıs sonunda
da ikinci bir aktivitede çiçek dikiyor.

UGANDA
[5] Kanada'nın
Yukon eyaletinin
Whitehorse kasabasındaki F.H. Collins lisesinin öğrencileri, Kampala'nın
dışında bulunan ve geçimlik tarım yapılan Ndese'de üç çocuğun ilköğretimleri için sponsor oldular. Whitehorse
Rotary kulübü üyeleri, Ndese'de okula
giden çocukların temiz suya erişemediklerini ve bu nedenle hasta olduklarını görünce, bölge tanımlı fonlarını
bu amaç için kullanmaya karar verdiler. Sağlanan fonlarla temiz su sağlayan bir derin kuyu açıldı ve bölgedeki
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1990'dan beri,
2,1 milyar kişinin
sağlıklı
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suya

ulaşması sağlandı.

okullarda ve yerleşimlerde hijyen eğitimi verildi. Bu proje, Uganda'nın
Mukono Rotary kulübü ile Whitehorse Rotary kulübü arasında gerçekleşen
beşinci su projesi oldu.

[6]

HİNDİSTAN
Barış konusunda global bir tartışma başlatmayı hedefleyen Pune
Katraj Rotary Kulübü, geçen sene
bir kompozisyon yarışması düzenledi. Temmuz - Kasım ayları arasında,
kulübe 18 ülkeden 1,058
kompozisyon gönderildi.
Rotaryenler her yaş gurubundan ayrı bir konu işlemesini istediler. Interactlar dijital çağda barış ve
eğitim konusunu işlerken, Rotaractlar
barış konusuna farklılık ve ekonomik
kalkınma, Rotaryenler ise savaş sonrası toplumlar konularında görüşlerini

yansıtan kompozisyonlarla yarışmaya
katıldılar. Kazananlar, tüm masrafları
karşılanarak Pune şehrini ziyaret edecekler ve yerel Rotaryenler ve toplum
liderleri ile tanışacaklar.

ÜRDÜN
[7] Ürdün'deki
Rotary kulüpleri ile
Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bir partnerlik sayesinde, 2013 yılında yapılan iki tıbbi görev sonucu,
19 çocuğa hayatlarını kurtaran kalp
ameliyatı yapıldı. Kasım ayında, üç
Amerikalı tıbbi gönüllü, Amman'daki Al Khalidi hastanesinde, doğuştan kalp yetmezliği olan üç çocuğu
ameliyat etti. Indianapolis'teki Riley
Çocuk Hastanesinden olan
ekip, Indiana'nın 6560. Bölgesi, Amman-Petra Rotary Kulübü ve Gift of Life International'ın
ortak gerçekleştirdikleri projeye katı-

lan son ekibi oluşturdular. Gift of Life,
Rotaryenler tarafından yönetilen ve
tüm dünyada çocuklar için ameliyatlar organize eden, kâr amacı gütmeyen
bir kuruluş olarak faaliyet gösteriyor.

Rotaryenler,
Gift of Life
International
kurumuna
750,000$'a
yakın bağış ve
hizmet
katkısında
bulundular.

AVUSTRALYA
[8] Oxley'deki
bir
hastanenin demans
bölümünde, Brisbane Rocks Rotary
Kulübü üyeleri hastaları ziyaret edip
hediyeler vererek neşelendirdiler. 2012
yılında kulüp 1,200 dolar fon yaratarak 3 iPad hediye etmişti. O zamandan beri hastalar zihinsel aktivitelerini
geliştirici uygulamalar kullanıp, aileleri
ve dostları ile temas kurmayı öğrendiler. Geçen yıl sonunda ise kulüp 1,800
dolar toplayarak hastaların kullanımı
için beş tablet daha hediye etti. Faydanın görülmesi nedeniyle iki tabletin daha hediye edilmesi planlanıyor.
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