VAKIF PENCERESİNDEN
Dünyada barışı
oluşturmaya yardım edin?

H

Vakfa her zaman katkınızı
bekliyoruz

K

anada’da Mayıs harika bir aydır. Soğuk kışın
sona erdiği, baharın ağaçlar ve çiçeklerde kendini gösterdiği ve herkesin yenilenmiş enerji ile
dolduğu bir dönemdir. Mevsimlerin değişimi, Rotaryenlerin
2012-13 dönemi için belirledikleri hedeflere taze bir perspektif getirmelerine de yardımcı olabilir.
Her Rotaryen, hre katkı ve her proje, her yıl farklılık yaratır. Rotary Vakfı kanalıyla tabandan başlayarakglobal barış
için bize düşen görevleri yerine getirebiliriz. Kulübünüz bugüne kadar Vakıf ile insani veya eğitim projesi üzerinde çalıştı mı? Yapmadıysa neden şimdi olmasın?
Katkıda bulunmanız için hala zaman var. Bir topluma içebilecekleri temiz su getirmek, genç bir kızın okula gitmesini
sağlamak, bir annenin ihtiyacı olan güvenli bakıma kavuşmasını saplama şansı için daha vakit var. Bölgenizin Vakıf Komite başkanı ile temasa geçin ve siz ve kulübünüz veya bölgenizdeki Rotaryenlerin nasıl katılabileceğinizi öğrenin.
Geçirdiğimiz zor ekonomik günlerin hepimiz üzerinde
etkisi olduğunu anlıyorum ama sizlerin yardımına ihtiyacımız var. Vakıf programları ve projeleri maddi katkılar ile
başlıyor. Mesajımı okuyan her Rotaryenin kendi durumuna
göre katkıda bulunmuş olmasını ümit ediyorum. 1.2 milyon
üyenin bulunduğu bir organizasyonda herkesin desteği olursa
maddi sorun kalmaz ama bu %100 katılımı varsaymaktadır.
Katkıda bulunduysanız size teşekkür ediyorum. Bulunmadıysanız da Mayıs ayını Rotary ve Vakfımız için daha iyi bir
ay şekline dönüştürmek için katkınızı bekliyorum.
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aziran ayı mesajımı yazarken kendimi
mutlu ama biraz da üzüntülü hissediyorum. Mutlu hissediyorum çünkü
ü50 yıllık Rotary yaşamımda Rotaryen dostlarımın bu
dünyada ne kadar güzel şeyler yapabildiklerini gördüm.
Her biri Rotaryenler tarafından organize edilmiş,
fonlanmış ve bakımı yapılan sınıfların, kara tahtaların, kitapların, içme suyu pınarlarının, oyun alanları ve
gençlük kulüplerinin okul çocuklarının yüzlerinde yaratttığı gülümsemeye şahit oldum. Birçok ülkede çcukların ağızlarına çocuk felci aşısını damlattım ve çocuk
felcine son için çalıştım.
Her biri Rotaryenlerin ne kadar iyi işler yaptığını
söyleyen her dinden dini liderler, toplum liderleri ve din
adanları ile görüşme mutluluğuna eriştim. Rotary adına dünyanın dört bir tarafına seyahat ederken, bu mesajların krallar, cumhurbaşkanları, başbakanlar ve büyükelçilerin ağızlarından yansıdığını gördüm.
Rotary Vakfının Başkanı olarak görevimden ayrılırken, “Geleceğin Vizyonu Planı”nın tüm dünyada uygulanmaya başlanmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Bu
plan tam olarak uygulandığında, vakfımız gelecekte
milyonlarca insana fayda sağlayacak sürdürülebilir projeler için dünyada yeni bir model oluşturmuş olacak.
Başkanlık dönemimde sizlere “Rotary Paylaşır” demiştim. Vakıf başkanı olarak bunu tekrar vurgulamak
isterim. UR Başkanı Sakuji Tanaka’nın seçmiş olduğu
“Hizmet Yoluyla Barış” temasını anlamlı ve etkili yapmış olan bizim paylaşma arzu ve isteğimiz olmuştur.
Önümüzdeki dönem Başkan Ron Burton’ın “Rotary ile
Yaşamları değiştirin” temasını da aynı nedenle desteklyorum. 				
Görevi devir alacak olan geçmiş dönem başkanlarımızdan Dong Kurn Lee’ye hoşeldin derken, kendisine
ve mütevelli heyetine Vakfımızın hedefi olan “Dünyada
iyi şeyler yapmaları” için en iyi dilek ve temennilerimi
sunuyorum.
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