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Sanat eserlerinin kârı ve komisyonlarından 
elde edilen gelirle, Art House Kafe Melksham 
kulüp projeleri için bugüne kadar 58.000$ 
fon yaratmış. Kulüp buradan elde e� iği 
gelirle yakındaki Bath kasabasında Royal 
United Hospital’ın onkoloji bölümüne yeni bir 
tıbbi tarayıcı satın aldı, yerel gıda bankasına 
yardım e� i, Dorothy House düşkünler evine,  
Hindistan’da bir göz tedavi merkezine, Hope 
and Homes for Children ve Shelterbox 
kuruluşlarına katkıda bulundu.

1 ] İNGİLTERE
Rotary kulüpler�n�n restoranlarda 
toplanmaları alışılmış b�r gelenekt�r. Ancak, 
İng�ltere’n�n Melksham Rotary kulübü �ç�n, 
Art House, toplantılarını gerçekleşt�rd�kler� 
b�r mekandan öte, kulübün en büyük 
projes�d�r. Melksham kasabasının 
merkezinde eski bir itfaiye binası olan 
mekanı kulüp kiralayarak 2011 yılından beri 
kafe ve sanat galerisi olarak işletmektedir. 
Kulüp üyeleri ve bazıları engelli olan 40 
gönüllü, hafta içinde orada toplanan bölge 
sakinleri ve Alzheimer destek grupları gibi 
organizasyonlar için sırayla yemek hazırlayıp 
sunmakta. Dönüşümlü sanat galerisinde 
ise kafede genç fotoğrafçılar yarışması ve 
sergiler sunulmakta. 

2025 yılında, 
İngiltere’de 
1 milyon 
kişide “demans” 
rahatsızlığı 
görülecek.
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6 ] NEPAL
Tüketim mallarına olan ihtiyaç sona erdiğinde 
ne yapılır. Pshupati-Kathmandu Rotary kulübü 
üyeleri, bu tür eşyanın, örneğin ayakkabılar gibi, 
toprak dolgu malzemesi olarak kullanıldığını ya 
da yakılarak çevre kirliliği yaratıldığını söylüyorlar. 
Çevre sorumluluğu konusunda bilinç yaratmak 
amacıyla, kulüp 2014 yılında 1.100 çift kullanılmış 
ayakkabıyı toplayıp tamir ederek fakir ailelere 
dağı� ı. Rotaract kulübü üyeleri, gönüllülerin 
çalıştığı bir sivil toplum kuruluşu olan ve 
ayakkabıların tamirlerini gerçekleştiren “Working 
Hands” ile beraber çalışarak ayakkabıları Khotang 
bölgesindeki ailelere dağı� ılar.

3 ] BREZİLYA
R�o de Jane�ro ve Almanya’nın W�esbaden Rotary kulüpler�, s�vr�s�nekler�n get�rd�ğ� bulaşıcı b�r hastalı 
olan dang’ın uzun vadede şehr�n gecekondu bölgeler�nde yaygınlaşmasını önlemek �ç�n Rotary Vakfı 
Global Bağışının fonlarından faydalanıyorlar. Üç yıllık süre �ç�nde eğ�t�m görmüş 20 yet�şk�n toplum 
sağlık görevl�s�, Maré favelasındak� 9,000 konutu z�yaret ederek , dang hastalığının bulaşmasının 
nasıl önleneb�leceğ�n� konusunda b�lg� verecekler. R�o de Jane�ro Federal Ün�vers�tes� ve He�delberg 
Ün�vers�tes� Bernhard-Nocht Enst�tüsü �le b�r s�v�l toplum kuruluşu olan Ireso, proje kapsamındak� 
gel�şmeler� denetleyecek ve enfeks�yon ver�ler�n� değerlend�recek. 

2 ] ABD
İk� yıldır emekl� b�r d�şç�, Kuzey Carol�na 
eyalet�ndek� dokuz bölgede yaşayan düşük 
gel�rl�ler �ç�n, k�ralık b�r treyler�n �ç�ne yerleşt�rd�ğ� 
ek�pmanlar �le ücrets�z d�ş kl�n�ğ� h�zmet� 
vermekte. Bu g�r�ş�mden es�nlenen Curr�tuck 
W�ldgoose ve Brez�lya’nın São Paulo-Norte Rotary 
kulüpler�n�n destekled�ğ� Rotary Vakfı Global Bağış 
projes� �le, daha kapsamlı h�zmetler�n ver�leb�leceğ� 
kalıcı b�r mekan yaratılacak. Projeden elde ed�len 
fonlarla, yerel okullarda ağız ve d�ş sağlığı eğ�t�m 
programı oluşturulacak ve her yıl �k� d�ş as�stanı 
yet�şt�r�lmes� �ç�n öğret�m sağlanacak.    

5 ] MALEZYA
3300. bölgeden dört kulüp, “Çocuk Felc�ne Son” 
kapsamında tat�l dönem�nde çeş�tl� g�r�ş�mlerle 
3.000$ fon yara� ı. Alor Star, Bandar Sunga� 
Petan�, Kul�m ve Langkaw� Rotary kulüpler�, 
çocuk felc�ne son kampanyasının sembolü olarak 
b�l�nen mor ç�ğdem ç�çekler�n�, Rotary akt�v�teler� 
sırasında satarak parayı tem�n e� �ler. Ç�çek 
satışları, 3300. bölgen�n konferansı esnasında, 
Aralık ayında bölgen�n düzenled�ğ� RYLA 
programı esnasında ve Kasım ayında UR Başkanı 
Gary C.K.Huang ve eş� Yao’nun da katıldığı Rotary 
Günler�nde yapıldı.  

Kırsal kesimde 
yaşayan 
Tanzanyalıların 
yarısından fazlası 
içilebilir su 
kaynaklarına sahip 
değil.

4 ] TANZANYA
2014 yılının sonuna doğru, Delaware eyalet�n�n 
Rotary kulüpler�nden M�ddletown Odessa, 

“L�fet�me Wells for Ghana” adlı kuruma 12.000 
dolar bağışladı. Organ�zasyon 2006 yılından 
ber� Gana’da 850, Tanzanya’da �se 200 kuyu 
kazdı. Kulübün katkısı Tanzanya’da dört kuyu 
daha kazılmasını sağladı. Yaklaşık 2.000 k�ş�ye 
su tem�n eden bu kuyular, Delaware ve Maryland 
Eyaletler�n�n b�r bölümünü kapsayan 7630. 
bölgen�n elde e� �ğ� bağış, yerel �k� k�l�sen�n ve 
bölgedek� altı Rotary kulübünün katkıları �le 
gerçekleşt�r�ld�. 4
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