
Rotaryenler bulunuyor. Gönüllü İnteraktörler ve Roataraktörle-
rin katkıları da fayda sağlıyor.

Diğer girişimler arasında "Çocuk Felcine Son" yürüyüşü, Ro-
taraktörler ve Interaktörler ile plaj temizleme etkinliği ve adada 
Rotary tarafından inşa edilmiş olan oyun sahalarının rutin ba-
kımı da yer alıyor. 2017 yılında, Irma tayfunu sonrası kulüp tara-
fından St Martin adasına içme suyu da gönderilmiş.

Çalışmaların başarılı olmasında Rotaraktörlerin katılımı 
kritik rol oynamış. Sosyal medyanın gençler tarafından yaygın 
bir şekilde kullanılması sayesinde insanlar nerede, neler yapıl-
dığını öğrenirlerken, aynı zamanda paraların nereye harcanaca-
ğı konusunda da bilgi sahibi olabiliyorlar. 

Her Rotarakt kulübü üyesinin yıl içinde en az iki Rotary top-
lantısına katılması zorunlu tutu-
luyor ve Rotaryenler de buna 
karşılık veriyorlar. Rotar-
yenlerin Rotaract'ın ne 
yaptığı konusuna ve in-
sanlara olan ilgisi, Ro-
taryenler ve Rotarac-
törlerin kişisel bazda 
yakınlaşmalarını sağlı-
yor.

Rotaraktörler, Rotary 
kulübüne taze yeteneklerin gi-
rebilmesini sağlayarak, Rota-
raktörler ve Rotaryenler ara-
sındaki  yaş farkının azalması 
ve kulübün de değişik ama tatlı 
bir ortam içinde hareket etme-
lerini sağlamışlar.

DEMİRLEME LİMANI
Dünyaca meşhur dalma alanları, korunmuş plajları ve volkanik özellikleri, bu 

karaip adasını popüler bir tatil cenneti olarak belirlerken, Aruba Rotary Kulübü 
üyeleri "Mutlu Bir Ada"nın sadece bir turizm sloganı olmaktan da öte olduğunu 
söylüyorlar. Rotaryenler adada yaşayanların, özellikle de yaşlı ve çocukların mut-
lu olmaları için çalışıyor. Yardıma ihtiyacı olanlar için, kulübün her yıl düzenlediği  
sokak fuarı, adanın yeni yaklaşımını da sembolize ediyor. 

Aruba'nın başkenti Oranjestad, Karayiplerin en ünlü karna-
val sezonlarından birine ev sahipliği yapıyor ancak yerel halk, 
Rotary kulübünün her yıl organize ettiği ve 250.000 dolar fon 
toplandığı sokak festivali ve piyangoyu da takvimlerine işaret 
etmeden geçemiyorlar. Kulübün 33 yaşındaki sekreteri Shelby 
Maduro, bu festivalle bütüdüğünü belirtiyor. Her ne kadar Aruba 
Rotary kulübü toplumun bir çok mensubu tarafından çoğunluğu 
erkek olan  iş dünyası liderlerinin kendileri için kurdukları bir 
kale olarak algılıyorlarsa da, bu algı yavaş yavaş değişiyor. Ma-
duro, kulübe katılan ve hepsi de kadın olan yedi Rotaraktörden 
biri ve 2016'da henüz Rotaraktör iken kulübe katılmış.  

Yıllar önce, kulüp yönetimi kariyerlerini oluşturmaya ça-
lışan Rotaraktörleri kulübe kabul etme kararı almış. 30 yaşına 
gelindiğinde bir yönetici pozisyonunda bulunmanın zorluğunu 
dikkate alan ve o sırada Grand Thornton muhasebe firmasında 
Maduro'nun üstü olarak çalışan kulüp başkanı Edsel Lopez, bu 
değişimin gerçekleşebilmesi için gerekli yolu açmış. Firmada 
çalışanların bir çoğu, Maduro da dahil olmak üzere Rotaraktör 
imişler. 

İş dünyası ile olan güçlü ilişkiler sayesinde adada yaşayan-
lara destek olacak başarılı projeler gerçekleştirilmiş. Fuar es-
nasında düzenlenen ve yaklaşık 70.000 doların temin edildiği 
golf turnuvasından elde edilen gelir, yaşlıların bulunduğu Cent-
ro Kibrahacha'da, engellilere destek olan Sonrisa'da ve YMCA'de 
kullanılıyor. Her üç organizasyonun yönetim kurullarında da 

Üstte: Rotaract ve Interact 
kulüpleri beraberce plaj 

temizliği yapıyorlar: Gönüllü 
çalışanlar yıllık festivalde 

kullanılmış kitaplar masasında 
görevde.

Yeni yüzler
Aruba Rotary Kulübü Hollanda 

YENİ YÖNTEM:
Aruba Rotary kulübü Rotaraktörleri dahil ederek nasıl 

Rotary ailesini muhafaza ettiklerini gösteriyor. Rotaraktöreler 
muntazam olarak Rotary toplantılarına katılıyor, Rotary kulüp 
projelerinde görev alıyorlar ve teknoloji ile yakınlıklarının 
imkanlarını kullanarak onların promosyonunu yapıyorlar. 
Rotaryen olmaları da teşvik ediliyor. Bu girişim kulübe yeni 
üyeler, fikirler ve bakış açısı kazandırıyor.

Kulubünüz kendini yeniden yaratmak için ne yapıyor? 
club.innovations@rotary.org'a mail atın
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konusunda ise kişisel tercihlerini kullanabiliyorlar. Herhangi 
bir üye bir konuya ilgi gösteriyorsa diğerleri onu destekliyorlar. 
Üyelerden biri Florida'da senenin yarısını geçiriyor ve  "İnsan-
lı için Habitat"da gönüllü çalışma yapıyor. Bir diğer üyenin ilgi 
alanı, "Ücretsiz Küçük Kitaplıklar" adı altında organize edilen 
ve kamuya açık alanlarda ücretsiz kitap değişimini gerçekleşti-
ren bir organizasyon ve bu üye de  destek oluyor. Başkan Carrie-
re, toplantılardan sonra ortaya çıkan fikirlerden çok heyecan-
landığını ve motive olduğunu belirtiyor.

Rotary'ye geri dönen bazı eski Rotaryenler bölgede de gö-
rev almaya başlamışlar. Chris Cochrane Bölge Halkla İlişkiler 
Komitesi başkanlığı, Jacinthe Paillé Uluslararası Rotary'nin 
Hamburg Konvansiyonu bölge promosyon komitesinde görev 
almış.

Son 20 yılda altı Rotary kulübü üyeliğinde bulunan Paillé, 
Montreal'de André Grasset adlı bir yerel kolejde, ikinci lisan 
olarak İngilizce öğretmenliği yapıyor. Kendisine hangi Rotary 
kulübünün üyesi olduğunu soranlara ise şöyle cevap veriyor: 
"Bu kulüp benim gerçek kulübüm. Ben tam bir Rotaryenim. Sa-
dece kulüp üyesi arkadaşlarımı her hafta kahvaltı, öğle ya da 
akşam yemeğinde göremiyorum."

Passport kulübü üyeleri, biraraya gelerek toplanan kulüp-
lerdeki dostluk ortamını her ne kadar özlediklerini söyleseler 
de bunu sorun olarak görmediklerini belirtiyorlar. Hatta üye-
lerden bir tanesi sıklıkla gittiği bir kulübe transfer olmak iste-
yince, transferi de çok kolay bir şekilde gerçekleşmiş. 

❑❑❑

ROTARY'YE DÖNME FIRSATI
Bu kulüp Ontario, Nınavut, Quebec ve New York Eyaletini kapsayan ve genişle-

mekte olan bir bölgede yer alıyor. Eski bir bölge guvernörü tarafından kurulmuş olan 
7040. Bölge Rotary Kulübü Passport, eski Rotaryenlerin ilgisini çekmiş ve onların tek-
rar Rotary ile ilişkiye geçmelerini sağlamış. Kulüp toplantıları on-line yapıyor ancak 
üyeler bölgedeki herhangi bir kulübün toplantılarına da katılabiliyorlar ve bu katılım 
devamdan sayılıyorç Bir çok üye bölgede liderlik pozisyonu almış durumda. Bu da 
e-kulüplerin Rotary yaşamına tam entegre olduklarını gösteriyor.

 
7040. Bölge Eski Dönem Guvernörlerinden Ariane Car-

rierehaftalık toplantılara katılamayanlar için bir Rotary 
kulübü kurmayı düşündü. Potansiyel üyeler olarak da eski 
Rotaryenlerle temas kurdu. Dönemin bölge guvernörü, üye 
almak için başka kulüplere gitmesinin doğru olmayacağını 
söylediği için, bölgenin veri tabanında istifa etmiş Rotar-
yenlerin listesinde bulduğu 1.200 eski Rotaryene mesaj gön-
dermiş. Bunun sonucu 100 civarında potansiyel üye çıkmış.

Başlangıçta, başka kulüplerden istifa etmiş 20 üye ve altı 
tane de yeni üye yanı sıra başka bir kulüpte aktif olan sadece 
Carriere yer almış. Berat müracaatı için ABD-Kanada arasında 

mekik dokuup müracaatı yaptıktan 
sekiz gün sonra Uluslararası Ro-

tary'den kabul edildikleri ko-
nusunda olay gelmiş.

Üyeler kendilerine uy-
gun olan Rotary kulüpleri-
nin toplantılarına katıla-

rak devamlarını sağlıyorlar 
ve bireysel gönüllü hizmet 

de devamdan sayılıyor. Hizmet 

Üst resimde kulüp üyeleri hizmet ve dostluk için biraraya gelme 
fırsatı da yaratıyorlar. Altta Jacinthe Paillé  "Küçük Kitaplıklar"ın 

birinin önünde görülüyor.

Yaygın dostluk
7040. Bölge Rotary Kulübü Passport

YENİ YÖNTEM:
Kulüp video konferans yöntemiyle toplanıyor. Konuşmalar 

esnasında üyeler bireysel hizmet projeleri konusunda birbirlerini 
güncelliyorlar. Rotary hizmetinin geri kalan kısmında ise üyeler 
toplum hizmeti projelerine, dostluk aktivitelerine, fon yaratma 
organizayonlarına ve 7040. bölgede herhangi bir kulübün toplantısına 
katılıyorlar.

Kulubünüz kendini yeniden yaratmak için ne yapıyor? 
club.innovations@rotary.org'a mail atın
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