GÖZLEM

Dünyadan Özetler

2 ] ARJANTİN

Öğrenmek çn görmenn ne kadar öneml olduğunu düşünen Rufno Rotary kulübü, son üç yıl
çnde dört okulda 350 çocuğun göz muayenesn yaptı. Son olarak Ekm ayında 120 çocuğa bakıldı.
Testler Rosaro Rotary kulübü tarafından başlatılmıştı dyen Rufno’lu Rotaryen Javer Herman
Enrque Barrentos, operasyonun tamamen gönüllü olarak yapıldığına değnd. Barrentos ve
kulüptek arkadaşları, muayene şlemler çn 700 dolar para harcadılar ve gözlük camı temn eden
Esslor Vson Foundaton le beraberce çalışarak 20’ye yakın gözlük bağışladılar. Esslor Vakfı ayrıca
muayene sonrası htyacı olan gençler br göz doktoruna refere ett.

Rotary dünyasından projeler

3 ] KAMBOÇYA

Nĳerya’da yaklaşık 2
milyon kişi yerinden
edilmiş olarak yaşıyor.

1 ] KANADA
2015 ylının başlarında iki gencin intihar

1

etmesi, Yarmouth N.S. Rotary Kulübünün

Yılda 600.000
Kamboçyalı
köpekler
tarafından
ısırılıyor. Test
yapılan köpeklerin
yarısında kuduz’a
rastlandı

gençlere daha fazla önem vermeye
başlamasına ve bunun için liderlik kampı
seyahatleri, orta öğrenimdekiler için akıl
sağlığı günleri, beslenme sınıfları ve okullar
için motivasyon yaratacak konuşmacılar

gerçekleştirmişti.

temin etmesine neden oldu. Ekim

Ritme uyup alkış tutmak terapinin bir

ayında kulüp, Kanada’nın ünlü pop-rock

parçasıdır diyen Dodge, bu davulun

gruplarından Crush Test Dummies’in eski

ritmini beraberce oluşturacaklarını

bateristi Mitch Dorge’u getirdi. 19 Ekim’de

söyledi.

ritim dolu bir toplantıda Dorge içki içip

40 üyesi olan kulübün başkanı Kerry

araç kullanmak, uyuşturucu kullanımı gibi

Muise, gençlerle çalışmış olmaları

konulara değindi ve iki okuldan gelmiş olan

nedeniyle kulübün odaklanmasının

1.000 kadar lise öğrencisinin sorularına

arttığı ve toplumla beraber çalışma

cevap verdi. Ertesi gün yine daha küçük bir

yolunu açarken gençleştiğini

öğrenci grubuyla biraraya geldi.

belirtti. Dodge da kulübün konuya

“Öğrencilere konuşmuyorum, onlarla

yaklaşımından etkilendiğini ifade etti.

konuşuyorum” diyen Dorge’un ziyareti

“Herkesin ne kadar samimi olduğu beni

bir sigorta şirketi tarafından finanse

etkiledi. Gençlerin konuşabilecekleri

edilmişti ve bir yerel sigorta acentesi

birinin olmasına ihtiyaçları olduğunu

sahibi olan Yarmouth kulübünün eski

düşünüyorum” dedi.

başkanlarından Scott Lutz da organizasyonu

Yazan: BRAD WEBBER
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2012 yılından beri Hawai’nin Poipu Beach
Rotary kulübü, Pursat Rotary kulübü ile bir
ekip oluşturarak “Sürdürülebilir Kamboçya”
projesine destek veriyor. Bu kapsamda kırsal
kesimdeki Pursat’da okul öncesi eğitim binasının
inşaatı, beslenme programları ve öğretmenlerin
maaşlarının bir kısmı bağış olarak verilen 6.000
dolardan karşılanıyor. Geçtiğimiz Haziran ayında
Poipu Beach Rotary Kulübü eski başkanlarından
ve veteriner Craig Nishimoto, okul ihtiyaçları ve
eğlence malzemeleri götürmek için Pursat’a
gittiğinde, yaklaşık 40 köpeğe kuduz aşısı da
yaptı. Kamboçya’da evlerde beslenen köpeklerin
dahi kuduz aşısı olmadığına değinen Nishimoto,
köpeklerin aşılanmasının insanları korumak için
gerekli olduğunu söyledi.

5 ] NİJERYA
2

Boko Haram terör örgütü tarafından yerlerinden zorla
gönderilmiş mülteci sayısındaki artış nedeniyle, Jos Tin
City Rotary Kulübü Riyom şehrindeki Ev Ekonomisi Eğitim
Enstitüsüne katılabilmeleri için 10 kadını burs ile fonladı.
Kulüp üyelerinden Arthur Ophiohonren, kriz durumunun hiç
bir şekilde formel eğitim alma imkanı olmayan yetim çocuk
sayısını da arttırdığını söylüyor. Kulüp burs için 1.600 dolar
temin etti. Bu rakamın çoğu direkt olarak üyelerden temin
edildi.

4 ] YENİ ZELANDA

4

Ngamotu Rotary kulübünün yardım vakfının yönetimini yaptığı sekiz
apartmandan oluşan yaşlılar evi için, kulüp üyeleri ellerinde çekiç ve levyelerle
evlerin içini neredeyse tamamen yıkıp yeniden inşa ettiler. Maori bölgesine
has bir isim almadan önce 2017 yılının ortalarında kadar New Plymouth Rotary
Kulübü olarak faaliyet gösteren kulüp, iki yıl süren proje için daire başına yaklaşık
25.000 dolar harcama yaptı. Kulüp yeni armatürler ve iç mekan mobilyaları, ve
her biri 40 metrekare olan daireler için de buzdolabı, çamaşır makinası temin
edip iç duvarların da boyasını alıp bağışladı.
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