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Merkezi yılda yaklaşık 20,000 kişi ziyaret 
ediyor  ve vahşi hayvanların videolarını ve 
içi doldurulmuş hayvan postu örneklerini 
görebiliyorlar. Mutinda duygularını şu 
sözlerle dile getiriyor: “Bölgemizde yaşayan 
insanların Masai-Serengeti parkına gidip 
hayvanları görmek için maddi imkanları yok. 
Onları sadece videolarda izleyebiliyorlar. 
Hayatlarında ilk defa aslan gören çocukların 
yüzlerindeki ifadeyi görmek gerçekten 
şaşırtıcı, ha� a bu gördükleri hayvanların 
bazıları içi doldurulmuş olanlar olsa bile.”

1 ] KENYA
Aslanlar, zürafalar, fi ller, leoparlar ve 
gergedanlarla karşılaşmak safariye çıkmış 
olan turistler için ilginç olabilir ama bu 
turistik faaliyetin pahallı olması, kendi 
ülkelerindeki vahşi ortamda  yaşayan 
hayvaları görmek isteyen Kenyalılar için 
ulaşılması kolay olmayan bir tecrübe. 
Nairobi’nin 45 mil doğusunda Kangundo’da 
yaşayan Safari rehberlerinden Preston 
Mutinda, bu hayvanların eskiden serbest 
dolaştıklarını ama nüfus artışı ve et kaynağı 
oluşturmaları nedeniyle yavaş yavaş 
nesillerinin azaldığına dikkat çekiyor.
Ohio’nun Troy Rotary Kulübünün desteği 
ve verdiği ilham ile, Mutinda 2004 yılında 
Kangundo’da 9 dönüm bir arazide 
kendi “vahşi yaşam” merkezini başlatmış. 
Mutinda Vahşi Yaşam Eğitim Merkezi, Troy 
yakınındaki Brukner Nature Center’ı örnek 
alarak faaliyet gödteriyor. Mutinda 2001 
yılında bir burs ile 3 ay boyunca bu merkezde 
eğitim görmüştü. Yıllar içinde, Mutinda, 
Troy’daki kulüpten inşaat, yardımcı malzeme 
ve eğitim imkanları için 40.000 dolara yakın 
para almış.

Vahşi tabiat 
turizmi Kenya’nın 
gayrisafi  milli 
hasılasının 
%25’ini temin 
ediyor.
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3 ] İSVEÇ
Tanum Rotary Kulübü, 2014 yılı Nobel Barış Ödülünü 
Malala Yousafzai ile paylaşan Hintli Aktivist Kailash 
Satyarthi’yi uzun süredir desteklemekte idi. 
Bundan on yıl önce, Rotaryen Kristen Jansson ve 
eşi Nina, kulübün Satyarthi ve Bal Ashram adını 
verdiği çocuk işçiliği mağdurlarının rehabilitasyon 
ve eğitim merkezi ile temas kurmasını sağladı. 
Kulüp, okul ve yakınındaki bir köye su temin eden 
50 metreden daha derin bir kuyunun açılması için 
gerekli fi nansmanı sağlamıştı. 2012 yılının paskalya 
bayramında, kulüp üyeleri okulu ziyaret ederken 
çocuklarla hazırlıksız bir futbol maçı oynadılar. 
Kulüp, bu sahanın onarılması ve düzgün bir hale 
getirilmesi için 6.000 dolar fon temin ederek 2014 
yılında parayı İsveç’i ziyaret eden Satyarthi’ye teslim 
e� i. Sekiz ay sonra Styarthi’nin Nobel Ödülünü 
kazanması, tüm kulüp üyelerini de sevindirdi.

2 ] ST. KITTS AND NEVIS
On yıldan uzun b�r süred�r, L�amu�ga (St. K�� s)  Rotary Kulübü,  Eylül ayında kutlanan “Ulusal Kahramanlar 
Günü”nde, Yaşlıların kaldığı Saddler’s Home’de ev yemekler�yle düzenled�kler� b�r part� organ�ze etmekte. 
Yaşlıların b�r çoğu, gençlerle esk� hatıralarını paylaşırlarken, bazıları da esk� günlerden hatırladıkları 
dansları yapmaktalar. Kara�p ülkeler�n�n öncüler� anısına düzenlenen ve “Yaşlılara Saygı” mah�yet�ndek� 
bu organ�zasyon sırasında, kulüp ayrıca ocak, çamaşır mak�nası, transformatör, telev�zyon, havlular ve 
nevres�mler ve benzer� malzemeler� �çeren bağışlarda da bulunmuş. Kulüp başkanı Tuff �da Stewart, 
kutlamalara Rotaractların da akt�f olarak katıldıklarını bel�rt�yor.

4 ] KAMBOÇYA
Omurilik sıvısı ve beyin dokusundaki oluşan fıtığınn sinüs boşluğuna girerek insan başında 
soğan büyüklüğünde çıkıntının oluşmasına neden olan Meningoencephalocele, batı ülkelerinde 
pek bilinmese bile, Güneydoğu Asya ve Kamboçya’da bir çok kişiyi etkilemekte. Phnom Penh 
Rotary Kulübü, yine aynı şehirdeki  ‘Çocuk Ameliyat Merkezi’ ile ortaklık kurarak, 2013 yılından 
beri bu hastalıktan muzdarip 60 kişiyi yardım etmiş. Kulüp üyelerinden oluşan küçük bir ekip, 
ücra bölgelerdki kasabaları dolaşarak sinir tüpünde sorun olan çocuklar ve yetişkinleri tespit 
ediyorlar. Bu hastalığın hamilelik sırasında ve çevre koşullarının kötü olduğu ortamlarda annenin 
küfl ü pirinç yemesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor. İngiltere, Avustralya, Japonya ve Amerika 
Birleşik Devletleri’nden 14 Rotary kulübü ve yedi bireysel Rotaryen, her biri 800 dolar civarında 
maliyeti olan bu ameliyatlar için kişisel destekte bulunmuşlar.

Norveç’in Nobel 
Komitesinin 
değerlendirmeleri 
ve adayların listesi 
50 yıldır gizliliğini 
koruyor.

5 ] MACARİSTAN
Geçtiğimiz Haziran ayında 21 Rotary bölgesinin 
seçtiği 21 genç, Güney Macaristan’da Szekszard 
Rotary kulübünün organize etiiği binicilik 
programına katıldılar.  Bir hafta süren kamp 
kulübün her yıl düzenlediği bir etkinlik konumuna 
geldi. Ortak lisanın İngilizce olduğu ve 15-22 yaş 
arasında İspanya, Tayvan, İzlanda, Türkiye gibi 
ülkelerden gelen gençler, at biniciliğinin yanı sıra 
atlama, araba sürme ve gezinme faaliyetlerine 
katılıyorlar. Szekszard Rotary kulübü gelecek 
dönem başkanı Pal Szrnka “Katılımcılar at binmeyi 
öğrenirlerken, birbirleri ile daha da yakınlaşmakta 
ve aralarında güçlü bağlar kurulmakta, ayrıca 
Macaristan’ın misafi rperverliği, kültürü ve ziyaret 
edilebilecek mekanları görme fırstı yakalıyorlar” 
diyor.
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