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Dünyadan Özetler

Texas eyaletnn Houston şehrnn kuzey doğusunda yer alan yaklaşık 8,300 kşnn yaşadığı Lberty
şehr, Rotaryenler tarafından satılmış olan düznelerce beton çan’ın evlern bahçelern, şyerlern
ve şehrdek br parkı süsledğ ve şehr saknlernn de bundan gurur duyduğu br düzen le
dkkat çekyor. Fkr, Lberty Rotary kulübü üyes Bll Brackn tarafından k amaçla fon yaratmak
çn gelştrlmş: Polo Plus çn katkı sağlama, ve ABD’nn Phladelpha şehrnde orjnal bulunan
“Özgürlük Çanı”nın br kopyasının bulunduğu kuley tamr etmek. Yaklaşık 90 cm yükseklğnde ve
135 klo ağırlığındak çanlardan tanes 300 dolardan 80 adet satılmış ve malyetler çıkarıldıktan
sonra kalan 6.000 dolar da yukarıda bahsedlen amaç çn kullanılmış.

Rotary dünyasından projeler

Rotary Yoneyama
Memorial Vakfı
bugüne kadar
20.000’e yakın
uluslararası
öğrencinin
Japonya’da
eğitimini sağladı

1 ] BOLİVYA
Bolivya’nın sağlık sistemi, hidrosefali hastalığı
için (beyinde serebrospinal sıvının birikimi)

2014 yılında
ABD sağlık için
kişi başına
9,400 dolar
harcarken,
Bolivya 947
dolar harcadı

ameliyat ve operasyon sonrası bakım
bedelini karşılıyorsa da, sıvıyı yönlendirmek
için kullanılan vanaların bedelini karşılamıyor.
La Paz’daki Chuquiago-Marka Rotary kulübü
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üyelerine göre, bu durum bir çok Bolivyalının
yaşamlarını riske atarak vanaların

3 ] JAPONYA

Yaklaşık 800 kişiden oluşan Rotaryen, Rotaractör,
İnteraktör, Barış Bursiyerleri ve aileleri, 27
Kasım’da Tokyo’da yapılan Rotary Vakfı 100.
Yıl sempozyumuna katıldılar. “Vakıf Mezunları
İnsanlığın Hizmetinde” adını taşıyan sempozyum,
25 Rotary bölgesinin mezun gruplarını bir
şemsiye altında toplayan Japon Rotary Mezunlar
Derneği tarafından organize edildi. UR Başkanı
John G. Germ, sempozyumda yaptığı konuşmada
Japonya’nın bölgelerinin üçte ikisinin mezunlar
derneğinin olduğuna değindi ve Japonya’nın,
1947’den beri Vakıf Bursiyeri olarak eğitim alan
43,000’den fazla kişinin 8,700’ünün Japonya
tarafından fonlandığına işaret etti. Japonya bu
alanda dünyada en çok vakıf bursiyeri sağlayan
ülkeler arasında ikinci sırada yer alıyor.
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maliyetinden kaçmalarına neden oluyor. Bu
durumu dikkate alan kulüp üyeleri, bundan
15 yıl önce bir “vana bankası” oluşturdular
ve ihtiyacı olan yüzlerce hastaya vanaların
temin edilmesini sağladılar. Bu girişim bir
kulübün eşli bağış ile başlattığı faaliyetin
nasıl bir model olarak kullanılıp başarılı
bir küresel bağış projesine dönüşümünü
göstermesi bakımından, geçtiğimiz Mayıs
ayında 1,000’inci vananın bir hastaya temin
edilmesi ile kutlandı.
Hastanın ailesinin verdiği 35 dolar genel
anlamda sembolik oluyor zira vanaların
maliyeti bir kaç yüz dolardan fazla. Ama bu

5 ] GAMBİYA

katkı bir anlamda sembolik olsa da,
Chuquiago-Marka Rotaryenleri ve
operasyonun koordinatörü Ricardo
Sanchez, bu sayede ailelerin de bir
katkı vermiş olmanın duygusunu
yaşadıklarını belirtiyor. Kulübün
eski başkanlarından olan Sanchez,
hastaların bedava olarak aldıkları
şeylere ya da hizmetlere daha az
değer verdikleri için bu yöntemi
uyguladıklarını belirtiyor.
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Gambiya’da küçük bir kasaba olan Jalanbang’da
2010 yılına kadar okul yoktu. Ta ki girişimci
bir tur rehberi, müşterilerinin bağışları ile
bir okul inşa edene kadar durum böyle sürdü.
İngiltere’nin Ely Hereward Rotary kulübü eski
başkanı Christine Gascoigne, 2011 yılında
kulübünün Mansa Coley Bojang okuluna sahip
çıkmasını önerdi. Bir yıl sonra Gascoigne 50
millik bir yürüyüş ile 1200 sterlin topladı, buna
kulüp de 400 sterlin ekledi. 2015-16 döneminde
İngitere’nin 1080. bölgesinin eşli bağışı 500
günlük tavuklar için bir kümes yapılmasını temin
etti. Altı ay içinde günde 400 yumurta üreten bir
çiftlik konumuna gelen yatırım günde 10 sterlin
gelir elde ederek Gambiya’nın beşinci en büyük
yumurta üreticisi oldu.

4 ] BREZİLYA

Güney eyalet Paraná’da bulunan Mandaguary Rotary Kulübü, yol güvenliği önemini
anlatmak için bir trafik kazası maketi oluşturdu ve yaklaşık 2,000 çocuk ve yetişkine
18 saat süren konuşmalar yaptı. Kazanın simülasyonunu oluşturan model olaya
gerçekçilik katarken, 24 Eylül’de düzenlenen bir organizasyonda itfaiyeciler ve sağlık
görevlilerinin de katıldığı, kaza sonrası yayaların tedavisinin gösterildiği, cep telefonu
ile konuşurken yine rol icabı bir kazaya uğrayan motosikletlinin sebep olduğu kıvılcım
ile ateş alan bir aracın söndürüldüğü büyük bir etkinlik düzenlendi. Caddede yapılan
bu temsilden sonra kulüp üyeleri güvenli araç kullanımı ve konu ile ilgili eğitsel
oyunları listeleyen bir el broşürünü dağıttılar.
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