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Dünya çevresindeki
Rotary projeleri

Guyana
gençliğinin okur
yazar oranı
yüzde 93

Kanada

Guyana

Uganda

2006 yılından beri Rotaryenler

Georgetown Rotarakt kulübünün

Vancouver şehrinin fakir

sekiz üyesi, okul ihtiyaçları,

gençlerinin faydalandığı okul

yemek tasları ve kaseler ile

sonrası basketbol programı

su şişeleri içeren kutular için

için 250.000$ fon yarattılar.

750 dolar fon yarattılar. 1993

En son yapılan serbest atış

yılından beri kulübün imza

yarışmasından Strathcona

attığı bu projede kutular bu kez

Toplum Merkezinin ana

Guyana’nın başkentindeki Sofya

okuldan liseye kadar 500

Okuma Yazma projesine katılan

çocuğun faydalandığı basketbol

talebelere ulaştırıldı. Her talebeye

programı için 18.000$ fon

ayrıca diş bakımı malzemesi,

yaratıldı. Projeyi Vancouver ve

kızlara da kadın hijyen ürünleri

Vancouver Yaletown Rotary

verildi. Kulüp başkanı Dynuth

kulüpleriyle beraber organize

Adonis, talebelerin interaktif

eden Vancouver Sunrise Rotary

karşılaşmada gençliğin

Kulübü başkanı Gary Chomyn,

güçlendirilmesi, kişisel ve

bütün amaçlarının Kanada’nın

diş sağlığı, yol güvenliği

en fakir bölgelerinden biri olan

ve uygunsuz dokunuş gibi

Vancouver’li çocuklara yardım

konularda bilgilendirildikerini

3.000’i Kampala’da olmak
üzere, 30.000 koşucu Ağustos
ayında kanserli hastalara yardım
programına destek için Uganda’nın
çeşitli bölgelerinde 33 yarış
düzenlediler. Kampala Nalya Rotary
Kulübü başkanı ve aktivitenin
organizatörü Denis Jjuuko,
Tanzanya’yı da kapsayan 9211.
bölgeden 370 Rotaryen’in 5-10 ve
21 kilometrelik yürüme yarışlarını
organize ettiklerini ve 200.000
dolar fon yarattıklarını söyledi.
Yedinci defa düzenlenen bu yıllık
koşulardan elde edilen gelir,
Kampala’daki St. Francis Nsambya
hastanesine radyasyon tedavisinde
kullanılmak üzere iki adet lineer
akseleratör alımında kullanılacak.

etmek olduğunu belirtiyor.

söyledi.
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Hırvatistan

Hindistan

2014 yılından beri dünyanın çeşitli

ve çöpleri topladıktan sonra

“Plastik torbalara hayır”

bölgelerinden Rotaraktörler Kuzey

ancak eğlencemizi yapıyoruz”

kampanyasından esinlenen East

Adriatik denizinde bir hafta süren

Bir hafta süre ile böyle bir

Coast Ramnad Rotary Kulübünün

geziler düzenleyerek dostlukları

aktivitede beraberce olmanın

30 üyesi, Krishna Uluslararası

geliştirip, plajları temizlerlerken,

sonucu gelişen dostlukların

Okulu öğrencileri ve görevlileri ile

Bosna’daki selden zarar görenler ve

Rotaract toplantıları esnasında

beraber toplumlarında tekrar

gençlere destek olan programlar

oluşan dostluklardan çok

kullanılabilir pamuk ipliğinden

için fon yarattılar. Ağustos ayında

daha derin olduğunu belirtildi.

yapılmış torbaları dağıttılar.

yapılan son gezilerinden birinde

Katılımcılardan toplanan 8.500$

Hindistan’ın ulusal bağımsızlık

61 Rotaraktörün bulunduğu altı

hayır işleri için kullanılırken, 2018

günü olan 15 Ağustos’da

yelkenli Hırvatistan sahillerinde

senesinde 3.000 dolar Murter

Ramanathapuram şehrinde

100 millik bir rotayı tamamladılar.

adasındaki çevre çalışmaları

düzenlenen yürüyüşte, Tanil Nadu

Rotaraktörler Brač adasında

ve kültürel miras için Udruga

eyaletinin 1 Ocak’tan itibaren

Blaca, Olib’deki Južna Slatinica

Argonauta adlı bir sivil toplum

başlayacak biyoçözünürlüğü

plajlarını temizlediler. Slovenya’nın

örgütü tarafından bağışlandı.

olmayan plastik torba yasağına

Ljubljana Rotarakt kulübünden

Önceki yıllarda yelkenciler Mirno

destek oldular. Kulüp başkanı

Tit Plevnik, yaptıklarının kesinlikle

More Barış gemisinin gezisine

Dinesh Babu, “politilen kirliliğini

sadece bir parti olmadığını

altı öksüz çocuğun katılmasını

karşı halkın pamuklu torbaları

belirtti: “Önceliğimiz olan plastik

sağlamışlardı.

kullanmalarını istedik” dedi.

Dünyada her yıl
beş trilyon plastik
çöp torbası
kullanılıyor.

– BRAD WEBBER
O C A K - Ş U B A T 2 0 1 9 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 11

