Rotary'den kısa haberler
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Temmuz ayında Gaborone Rotary
kulübü, Time Projects adlı emlak geliştirme şirketiyle ortaklaşa başkentin
güneyindeki Mokolodi doğal koruma
alanında bisiklet yarışı düzenledi. Aktivite, Gaborone'da
80 okul öncesi ve ilköğretim talebesi körlerin faydalandığı
Mochudi Körler Kaynak Merkezi için 8,600 dolar kaynak
yarattı. Önceki yıllarda kulüp eşyalar ve Braille makinası bağışlamıştı. Katkılarla yeni bir bina inşa edilecek.
KANADA
[2] British
Kolombia'da yaklaşık 400 ilköğretim talebesi bedava öğle yemeği yiyor. İhtiyacı
olan çocukları tespit amacıyla
öğretmenler ve okul müdürü ile
çalışan Salmon Arm Rotary kulübü,
yerel süpermarket Askew's Food ile
anlaşarak yemeklerin teminini sağladı.
26,000 dolarlık projeye destek olmak
amacıyla kulüp Askew's alışveriş günleri de düzenledi. Askew's ise Annie's
Homegrown ve General Mills gibi firmalarla anlaşarak daha düşük maliyetli
gıdaların teminini sağladı.
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[3] ABD
Kısaca Futsal olarak bilinen ve çocuklar
Brezilya'da çok popüler olan kapa- oluşturuyor.
lı salon futbolu, yaratıcılık ve atletik
yetnekleri geliştirdiği için Amerika'da
da popüler olmaya başladı. Utah eyaletinin Washington bölgesindeki üç
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Rotary kulübü, St. George şehriyle
anlaşarak bir park kompleksinin içine nizami bir "futsal" yapmayı planladı. St. George, Red Dock ve Dixie
Sunrise Rotary kulüpleri, büyük kısmı
Sorenson Legacy Foundation tarafından
bir bağışla finanse edilen projeye katkıda bulundular. İnşa edilen salona
ilgi büyük olunca, ikincisi için planlar
yapılmaya başlandı

[4]

HAİTİ
2010 yılında meydana gelen
büyük deprem sonrası, Rotaryenler,
Rotary Vakfının danışmanlarınca düzenlenen Deprem Yardım Fonuna 2
milyon dolardan fazla katkıda bulundular. Bu bağışların bir kısmı, Haiti'li
kadınların ebe olarak eğitilmelerini
sağlayan "Midwives for Haiti" adlı kâr
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görme
özürlülern
%90'ı düşük gelirli
ülkelerde yaşıyor.

amacı gütmeyen kurumun mobil bir doğum
öncesi klinik oluşturmasına yardımcı oldu.
2014 senesinde, Western Henrica County Rotary kulübü, her yıl düzenlediği "casino geceleri" ile 10,000$ topladı
ve pembeye boyanmış, Haiti'nin dağlık arazisinde kullanabilecek bir jeep,
ikinci bir mobil ünite olarak çalışmaya başladı.

PERU
[5] Kısaca
Mototaxi Junket olarak
bilinen macera programı, katılımcıların Peru'nun Ant dağlarında iki hafta
boyunca, üç tekerlekli bir motorsiklet
ile binlerce kilometre yol katetmelerini
içeriyor. Avustralya'nın NextGen adlı
E-kulübü üyesi Julian Buttigieg, gençlik yıllarında talebe olarak katıldıkları
bu prograa 2014 yılında da katılarak

9640. Bölge (New South
Wales ve Queensland'ın
bir kısmı) RYLS'sı için
fon yaratmayı hedeflediler. mototaxilerinin 5. gün bozulmasına rağmen, üçlü bitiş çizgisine
güvenli bir şekilde ulaştı ve 21 RYLA
katılımcısının finansmanını temin edecek fonu yarattı.

İTALYA
[6] 30
yıldan beri, Solara bölgesindeki engelli insanlar,
sirke üretimi konusunda mesleki eğitim aldılar ve ayrıca
Lucciola Onlus tıp
merkezinde rehabilitasyona tabi tutuldular. 2012 senesindeki bir deprem, La Lanterna'daki sirke atölyesini,
bir restoranı ve merkez ile ortak çalışarak engellileri eğitip onlara iş sağ-

layan kooperatif merkezini de yok
etti. İtalya'nın Capri ve İngilterre'nin
Paddington Rotary kulüplerinin öncülüğünde oluşturulan Rotary Vakfı Küresel Bağış projesi sayesinde La
Lanterna'da binanın ilk katında tuvaleti de olan yeni bir atölye inşa edildi .

TAYLAND
[7] 2012
yılındaki büyük selden
zarar gören okullara temiz su temin
etmek amacıyla Sithammasakorat Rotary kulübü Rotary Vakfı Küresel Bağış projesine öncülük etti. Kulüp, üç
Japon kulübüyle beraber alışarak, Tayland ve Malezya'yı bağlayan deltadaki Nakhon Si Thammarat ve Surat
Thani eyaletlerindeki 27 okula kurulmak üzere su filtrasyon sistemleri satın aldı ve monte etti.
Her bir sistem bir boru hattına bağlı olarak çalışıyor ve bozuk para

ile çalışan bir otomataik satış makinası
ile de sistemin finansmanını sağlamak
için okul dışına bağlanmış bulunuyor.

2012 yılında
İtalya 291
milyon
dolarlık

sirke

ihracatı
gerçekleştirdi.

AVUSTRALYA
[8] Müzik
yapabilmek için bir enstrüman çalmanız
gerekmez. Geelong East Rotary
kulübü üyeleri,
özürlülerin rehabilitasyonunu sağlayan Tate Street Primary School and
Scope programlarına destek amacıyla
bağışlanmış malzemelerden altı enstrüman ürettiler. Satın almak için binlerce dolar gerekli ahşap perküsyon
enstrümanı olan "marinba"ları, "MarinbaTaters" olarak tanınan, 3. ve 6. sınıflar arasındaki öğrencilerin kurduğu
ve muntazam performanslar veren ve
ayda bir toplumda müzik geceleri düzenleyen talebe grubuna hediye ettiler.
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