Rotary'den kısa haberler
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ZİMBABWE

ABD'nin N.Y. Syrac u se Sunri se
Rotary Kulübü üyesi bir Zimbabweli,
kulübünün ülkesine temiz su getirmesini
sağladı. Kulüp, Zimbabwe'nin Belmont
Rotary Kulübü ile beraber Bulawayo eyaletinin Sigola
bölgesinde dört derin kuyu açtı. Kuyular sayesinde,
önceleri kilometrelerce yol yürüyerek su temin etmeye
çalışan ve bu esnada su kaynaklı hastalıklara da yakalanan
bölgenin 3,000 yaşayanı temiz suya kavuşmuş oldular.
DOMİNİK CUMHURİYETİ
[2] 2013
yılının Ağustos
ayında, ABD'nin Massacussetts
eyaletinin Nashoba Valley kulübü üyeleri ve Tufts Üniversitesi diş hekimliğinden bir grup, Santa
Domingo'nun San Felipe de Villa Mella bölgesinde 150 kişinin ücretsiz diş
bakımının yapıldığı bir klinik gerçekleştirdiler. Noshaba Valley kulübü,
Santa Domingo Innovador kulübü
ile Vakıf eşleştirilmiş bağışlar kapsamında Rotaryenler tarafından işletilecek mobil bir diş kliniği oluşturulması
çalışmalarına başladı. Bağışlarla elde
edilecek dişçilik ekipmanları ile donatılacak bir kamyonla bölgedeki okullara
diş sağlığı ve eğitimi konusunda destek verilecek.

[3] ABD

Florida'da Talllahassee'deki dokuz Rotary kulübü, Güneydoğu ABD, Ka-

raibler ve Güney Amerika'nın bir
kısmını kapsayan 22 ve 34. zonlar için,
"Rotary'nin Kalbi Var" girişimine destek amacıyla yiyecek ve fon topladılar.
UR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anne L. Matthews,
Dominik
Rotary'nin zon entitüCumhuriyetinde lerinde girişimi destekledi ve Şubat
yapılan bir
ayında açık ile ilgilenen kulüpleri katılmaya davet etti ve sosyal medyada
ankette
katılımcıların girişimi #RotaryHasHeart hashtag'iyle
yaymaya çalıştı. Tallahassee kulüpleri
sadece
bu öneriyi içtenlikle dikkate aldılar ve
%16'sının
Amerika'nın "Second Harvest of the Big
sağlıklı dişleri Band"kurumuyla 3,000'den fazla insana yemek temin ettiler.
olduğu tespit

edildi.

[4] İSKOÇ YA

Corstorpine Rotary kulübü Ekim
ayında imkanları az olan 20 gence
açıkhavada macera yaşama şansı yarat-
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tı. Rotaryenler, Loch
Lomond ve Trossachs
Milli Parkının sınırlarında bulunan "Belmore Tabiatta Öğrenim merkezinde üç
gün süren bir kampa sponsor oldular.
Katılımcılar, kayak yapma, kayalara tırmanma, yönlendirme ve ip tırmanma
gibi güven ve ekip çalışması gerektiren
aktivitelere katıldılar.

[5] NİKARAGUA

ABD'nin Texas eyaletinin 5790. bölgesinden dört kulüp ve Chinandenga Rotary kulübü arasında devam eden bir
proje kapsamında, iki Teksaslı öğretmen Nikaragua'ya giderek meslektaşları öğretmenler ve okul yöneticileriyle
konuşarak, okullarda sınıfların ihtiyacını belirlemeye çalıştılar. Bölge tanımlı fonları kullanarak Metroport Rotary
kulübü, Nikaragua'daki dört okulun
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Zimbabwe'nin

nüfusunun
nüfusunun beşte

1

biri temiz su
kaynaklarına
ulaşamıyor
.

ders kitapları, bilgisayarlar, cep telefonları ve
ev aletleri tamiri ile ilgili mesleki eğitim kursları için gerekli
araç ve gereçleri temin ettiler. Yapılan
katkılar arasında, Chinandenga'daki
özel eğitim kurumunda ihtiyaç duyulan otistik ve görme problemi yaşayan
çocukların sınıflarında kullanılabilecek
malzemeler de bulunuyordu.

[6] VİETNAM

2,140 mil uzunluğunda sahili olan bu
ülkede boğularak ölenler
ciddi sorun teşkil ediyor.
Denizlerde güvenliği sağlamak amacıyla Avustralya'nın Perth
şehrindeki Vietnam Konsolosu, Hillways Rotary kulübü ile koordineli bir
çalışma düzenleyerek sanat programı
ve açık arttırma organize etti. Konsolosluk tarafından bağışlanan el işleri

içeriyor. Kitapların ilk partisi geçtiğimiz Ekim ayında 5,000 adet olarak
dört eyalette Dünya Çocuk Felci gününde dağıtıldı.

açık arttırmada satılarak 1,800 dolar fon yaratıldı ve bu para Vietnamlı çocukların yüzme ve suda emniyet
dersleri yanı sıra, iki Vietnamlı öğretmenin denizde kurtarma teknikleri
eğitimini sağladı.

[7] PAKİSTAN

Çocuk felcinin endemik olduğu ülkelerdeki en önemli meydan okumalardan biri, burada cahil kesime
ulaşıp onları hastalık önleme konusunda eğitmek ve aşıya olan ihtiyaç
konusunda ikna etmek olarak biliniyor. ABD'nin South Carolina eyaletinin Hilton Head Island Rotary
kulübü Pakistan'ın PolioPlus komitesi
ve UNICEF ile işbirliği yaparak yeni bir eğitim aracı geliştirdi. Söz konusu "konuşan
kitap", Pakistan'da yaygın olarak konuşulan Urdu ve Peştunca sesli mesajlar

[8] JAMAICA
Uzmanlara
göre

çocuk felcini
yoketmek için
2018 yılına
kadar 5,5
milyar dolar
harcamak
gerekecek.

İş yönetimi eğitiminin
hiç bir zaman geç olmadığını düşünen Kingston Rotary kulübü, Jamaica Eğitim
Bakanlığı ve gençlere yönelik Junior
Achievement kurumunun 180,000 dolarlık fon ile Ocak ayında beşinci sınıf
öğrencilerine ekonomi vatandaşlık, ve
para yönetimi konusunda eğitim verecek model bir iş kasabasının temelini attı. Latin Amerika ve Karaiplerde
ilk kez kurulan Junior Achievement
Biztown'da 11 dükkan bulunacak her
yıl 10,000'e yakın öğrenci çalışan ve
müşteri olarak bu komplekste eğitim
alacak.
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