GÖZLEM

2 ] AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Dünyadan Özetler

Hmalaya zenceflnn kokusu ve büyüleyc görünümü aldatıcı olup, sözkonusu btk, Hawa’de çok
hızlı yayılan ve kısa zamanda yamaçları şgal edp dereler bloke edeblen br yapıya dönüştüğü çn
Eyaletn Orman daresnce 1 numaralı düşman olarak lan edlmştr. Eylül ayında Hlo, South Hlo,
Hlo Bay, Volcano ve Pahoa Sunset adlı beş Rotary kulübü, Hawa Ünverstesnden 20 öğrenc le
braraya gelerek bu btky Hawa Volcanoes Park’ta ayıklamaya başladılar. Bu temzlk park çn
yapılan destek grşmlernden sadece brsyd. Ağustos ayında Rotaryenler ve aleler ve dostları,
br labrent yolu üzerne 60 ton mıcır döktüler. Bu 13 dönümlük arazde Büyük Ada Bağımlılık
Yaratan Madde Kullanımı Konsey tarafından terapötk amaçlı faalyetler yürütülmekte.

Rotary dünyasından projeler

1 ] GÜNEY AFRIKA
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Yüksek işsizlik oranı, suç, alkolizm ve
uyuşturucu bağımlılığının yaygın olduğu

Altı yıl süre
ile okula
giden Güney
Afrikalıların
%30’u halen
okuma yazma
bilmiyor.

Cape Town’ın Hout Bay bölgesindeki
Hangberg’de çocuklar genelde sokaklarda
oynamaktalar. Öğrencilerin standart test
dereceleri oldukça düşük ve Sentinel
İlköğretim okulunda başarısızlık oranı
%16 seviyesinde. Çocuklara yaşamın
başlangıcınde bir ivme katabilmek için

Belfast’lı bir doktor olan
Frank Pantridge 1965 yılında
taşınabilir defibrilatörü icat
etti İlk modeller otomobil
aküsüyle çalışıyordu.

3 ] İSKOÇYA

Kamu binalarında taşınabilir defibrilatörlerin
eksikliği konusunda endişe duyan Biggar Rotary
kulübü, Symington ve Abington’da iki toplum
merkezi ve Biggar’da bir toplum merkezine
bu aletlerin yerleştirilmesini sağladı. Kulüp
defibrilatörler için 500 dolar temin etti. Bölgedeki
bir hizmet kurumu da ünitelerin yer aldığı
kabinler için 6.000 dolar hibe etti. Kulübün eski
başkanlarından Michael Hunter, bu girişimin
yerel lisede öğrencilerin eğitimi ile tandem olarak
devam ettiğini ve okulda öğrencilerin otomatik
defibrilatörlerin kullanımı ve kardiopulmoner
resüsitasyon konusunda eğitim aldıklarını
belirtiyor.
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Cape Town’daki Am Kap Rotary Kulübü uzun
zamandır partner olduğu Almanya’daki
kulüpten ve Almanya’nın büyük enerji
şirketlerinden birinden “Çocukların Erken

Neuss, Germering, Landshut-

öncesi okul rengarenk mimarisi ile 500

için gerekli olan 400.000 doların

Gelişimi Merkezi”ni açmak için yardım istedi. Trautsnitz ve EggenfeldenPfarrkirchen Rotary kulüpleri ile proje
Ocak ayında, dört sınıflı ilk öğretim
metrekarelik kapalı alanda ve özel döşenmiş

240.000 dolarını temin ettiler. Proje

oyun sahasını ihtiva eden alanı ile 120 çocuğa Hangber Eğitim Vakfından da yardım
kapılarını açtı. Solar World Africa tarafından aldı ve yerel eğitim ve kamu yatırımları
hibe edilen güneş panellerinden elde edilen

4 ] NEPAL

Am Kap’lı Rotaryenler, Almanya’nın

görevlileri tarafından da desteklendi.

enerji okula yettiği gibi yakındaki Sentinel
okuluna da veriliyor.
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5 ] BAHREYN

Sulmaniya Rotary Kulübü Al Jasra’da yaptığı bir sera projesiyle, özel ilgi isteyen
50 kişinin çalışmalarının meyvelerini yavaş yavaş topluyor. Eylül ayında Körler
Derneğinden çocuklar, Al Rahma Merkezi ve Bahreyn Down Sendrom Derneği
üyeleri serada domates, salatalık, kabak, havuç ve biber ektiler. Ocak ayında
gençler tekrar seraya gelerek ürünleri topladılar. Proje için gerekli fon her yıl
düzenlenen bir rafting yarışından elde edilen gelirle sağlandı.

Chandi Bhanjyang kasabasındaki bir Rotary Toplum Birliği
2015 yılındaki depremden zarar görmüş olanlara yardımını
devam ettiriyor. 2008 yılında Patan Rotary Kulübü bir
ilköğretim okulu için ilk adımı attı. Daha sonra Rotaryenler
bir mikrokredi girişimi başlatarak çiftçileri daha fazla
sürdürülebilir operasyon yapmaya yönlendirdiler. Kulüp
üyeleri Nepal’deki Heifer International adlı organizasyonu
ikna ederk 2014 yılından itibaren kasabayı hedef toplumlar
listesine aldı. Singapur Rotary Kulübünün 200.000 dolarlık
bir küresel bağışının bir parçası olan bu girişim, organik
sebze üretimi ve besi hayvanı temin eilmesini içeriyor.
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