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Dünya çevresindeki 
Rotary projeleri

dünyamız

Kayıtlara geçen 
ilk katarakt 

ameliyatı 1748’de 
gerçekleşti.

Meksika
Baja yarımadasındaki küçük 

balıkçı kasabası San Felipe’de 

yaşlı nüfus, yüksek oranda şeker 

hastası. Yaşayanların güneş 

gözlüğü kullanmaması da göz 

sorunlarını öne çıkarıyor. Yerel 

Lions kulübü uzun zamandır 

kasaba sakinlerine gözlük temin 

ediyor. San Felipe Rotary kulübü 

de bu çalışmalara destek olmak 

amacıyla katarakt ve retina lazer 

ameliyetleri gerçekleştiriyor. 

Kaliforniya’nın Shasta Valley 

(Yreka) Rotary kulübü desteği 

ile, Aralık ayında sona eren 

üç yıllık 81.500 dolarlık bağış 

projesi kapsamında 107 

katarakt ameliyatı yapıldı, 88 

tane de gerekli müdahele 

gerçekleştirildi.

ABD
Kuzey Carolina eyaletinin 

Mooresville Rotary kulübünün 

“Çocuklar için yatak” kuruluşu, 

imkanları kısıtlı olan ailelere 

yardım ediyor. 2014 yılında 

kulüp üyeleri Brenda Hawkins 

ve Sandy Jones tarafından 

başlayan program, 2018 başında 

yaygın faaliyetlere başladı. 

Rotaryenler ve toplumdan fon 

toplayan, ayrıca dört Rotary 

kulübünün organize ettiği Great 

Chili Cookoff’tan elde edilen 

geliri kullanan proje, 150 adet 

çift kişilik yatak, yatak örtüsü 

ve nevresim takımı ile yatak 

ve battaniyeleri teslim etti. 

Çocukların birçoğu konforlu bir 

yatak görmedikleri için yapılan 

yardıma çok sevindiler.

Danimarka
2004 yılından beri Gilleleje Rotary 
Kulübü her Ağustos ayında 
limanda “yiyebildiğin kadar ringa 
balığı ye” festivali düzenliyor. 
Yaklaşık 700 kişinin katıldığı 
eğlenceden yılda 15.000 dolar fon 
temin ediliyor ve toplumda sosyal 
hizmetler ve kültürel aktiviteler 
için kullanılıyor. Yerel balıkçılar 
yiyecekleri veriyor ve restoranlar 
da ringa balığını sunmak için 
para ödüyorlar. Kulüp Başkanı 
Soren Ølsen bunun bir İskandinav 
geleneği olduğunu söylüyor. Balık 
konusunda uzman olmadığını 
söyleyen Ølsen, sunulan 13 çeşit 
ringa balığından en popüler 
olanının sirke ve otlarla kızartılmış 
olanı olduğunu belirtiyor.

Bakü’deki Sivil 
Toplum 
Kuruluşları geri 
dönüşüm için 
şehirde kutular 
yerleştirdiler

– BRAD WEBBER

Azerbaycan
1991’de Sovyetler Birliğinden 

ayrıldıktan sonra Azerbaycan 

bir çok sorunla karşı karşıya 

kaldı. Bunlardan bir tanesi, başta 

plastik olmak üzere ülkenin çöp 

konusuna nasıl yaklaşacağı. 

Maalesef toplum bu konuda geri 

dönüşüm ve sürdürülebilirlik 

dendiğinde proaktif değil. Baku 

International Rotary Kulübü üyesi  

Vaid, mültecileri çalıştıran ve kâr 

amacı gütmeyen Eco Creations 

adlı bir örgütü işletiyor ve atılan 

plastikleri geri döndürerek torba 

ve aksesuar yapıyor. Vaid, çevreye 

duyarlılık konusunda Rotaryen 

arkadaşlarını da harekete 

geçirmiş. Geçtiğimiz Aralık ayında 

kulüp 50 kişiyi istihdam ederek 

Malezya
Aedes sivrisineği kanalıyla geçen 

Deng Humması, Malezya’da en 

çok rastlanan hastalık. 2017’de 

80.000 vakada 170 ölüm oldu. 

3310. bölgenin sivrisineklerden 

kaynaklanan hastalıklarla ilgili 

komitesi hastalığı kontrol etmek 

için çalışmalarını arttırıyor. Sabah 

bölgesindeki 9 Rotary Kulübü el 

broşürleri ve böcek kapanları 

dağıtarak eğitim kampanyaları 

düzenliyorlar ve sivrisinekleri 

çoğalma alanlarında yokediyorlar. 

Malezya Sağlık Bakanlığında 

çalışan ve geçmiş dönem 

guvernörlerinden Johore Bahru 

RK üyesi John Cheah Kam Loong, 

sürekli tetikte olunması 

gerektiğini belirtiyor.

500 plastik şişeden yapılmış bir 

noel ağacını bir alışveriş 

merkezine yerleştirdi. Ağaç, 

başka firmaları da Eco 

Creations’ı desteklemeye ve 

tekrar kullanılabilir plastik torba 

kullanımının promosyonunu 

yapmaya karar verdirdi. Vaid, 

eğiterek ve daha az plastik 

kullanımını teşvik ederek ve 

alternatif çözümler sunarak 

Azerbaycan’ın plastik çöplerden 

kaynaklanan bu büyük 

sorununun çözülebileceğine 

inanıyor. Dolgu maddesi olarak 

kullanımın ya da yakma gibi 

yöntemlerin ise kötü 

alternatifler olduğunu belirtiyor.

M A Y I S  -  H A Z İ R A N  2 0 1 8  /  R O T A R Y  D E R G İ S İ  - 1110 - R O T A R Y  D E R G İ S İ  / M A Y I S  -  H A Z İ R A N  2 0 1 8


