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DÜNYADAN 
ÖZETLER

Rotary'den kısa haberler 

[ 1 ]  ARJANTİN
Kırsal kesimlerde teknolojik okur yazar-
lığı yaygınlaştırmak için, Arjantin'in Mer-
cedes ve Uruguay'ın Salto Noreste Rotary 
kulüpleri, Arjantin'in Corrientes Eyaletin-

deki beş okula internet hizmeti götürmek  için ortaklık 
kurarak beş adet yansıtıcı kule satın alıp kurdular. Okul 
öğretmenleri ve 300 talebesi, bundan böyle güncel müfre-
dat bilgilerine ulaşma, telekonferans yapma ve sanal sınıflara 
katılıp dünya ile temas kurma imkanına kavuştular. 

HONDURAS
Her Ocak ayında, 

operatörler ve Rotaryen 
gönüllüler, ayaklarında de-
formasyon olan çocuklara 
tıbbi destek sağlayan Operation Footp-
rint organizasyonunda bir hafta süreli 
tıbbi misyon için Tegucipalga'ya gidi-
yorlar. Honduras'ın başkentindeki Ro-
tary Kulüpleri ve San Felipe Hastanesi 
ile beraber çalışan gruptaki gönüllüler 
hastaları tespit ediyor ameliyatları ger-
çekleştiriyor, operasyon sonrası bakım 
ve doktorların rökonstrüktif teknik-
lerde eğitimini sağlıyor. 2002 yılın-
dan beri, Operation Footprint 600'ü 
Honduras'ta olmak üzer 5,000'den 
fazla çocuğa yardımcı oldu. 

ABD
2011 yılında, Missouri eyaleti-

ni kasıp kavuran Joplin kasırga son-
rası, Joplin ve Joplin Daybreak Rotary 

da asıldı. Bir toplum akti-
vitesi olan festival, Güney 
Afrika'nın en yoğun nüfu-
sunun bulunduğu bölgeye su temin 
eden Vaal nehri ile ilgili olarak müsik, 
yemek ve eğitim içerikli  olarak düzen-
leniyor. Rotaryenler, mühendisler ve 
Unilever South Africa Ltd. başta ol-
mak üzere sponsorlarla beraber çalışa-
rak, gömleklerin 6,700 tanesini nehir 
üzerindeki üç şamandırayı bağlayan 3 
mil uzunluğundaki bir kabloya astılar. 
Spor ve okul üniformalarından oluşan 
gömlekler daha sonra bölgedeki okul-
lara verilecek. 

KUZE Y İRLANDA
Londonderry Rotary Kulübü 

ve Uluslararası İhtilafların Araştır-
ma Enstitüsü, Mayıs ayında Derry-
Londonderry'de 3 gün süreyle, bölgede 
gerginliklerin azaltılmasına yol açan 

kulüpleri , tayfun esnasında ölen bir 
Rotaryenin oğlunun anısına 400,000 
dolar değerinde bir atletizm sahası 
inşa ettiler. 2013 yılında da, Rotary 
Vakfı eşli bağış kapsa-
mında Joplin Miracle 
Ligi'nin sahası için ay-
rıca 200,000 dolar daha 
temin ettiler. Açılış sezonunda, lig yet-
kilileri zihin ve fizik engelli 75 çocuk 
için beyzbol antreman ve oyunları or-
ganize etti. Saha için temin edilen fon-
lar, alanda peyzaj, bakım, yaya yolları 
ve tribünler için kullacak.

GÜNE Y AFRİKA
Dünyanın en uzun kumaş 

zincirini yaratmak amacıyla yakla-
şık 9,000 gömlek, Vanderbljpark Ro-
tary kulübü tarafından bağışlandı. En 
son gömlek, Ekim ayında kulübün 18. 
sini düzenlediği nehir festivali sırasın-

Gelişmekte 
olan ülkelerde 
doğan her beş 
çocuktan 
dördü 
çarpık ayak
sorunu 
yaşıyor.
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Good Friday anlaşma-
sı anısına bir barış kon-
feransı düzenledi. UR 
2012-13 Başkanı Sakuji Tanaka, ey-
lemciler, politikacılar, girişimciler, Ro-
tary Barış Gönüllüleri, Nobel ödülü 
sahibi kişiler, ve Rotaryenler, çeşitli 
konuşmalar, panel oturumları, barış 
yapıcı üst düzey eğitimler ve Kuzey 
İrlanda'da sosyal adalet konusunda 
bir tiyatro gösterisi için biraraya gel-
diler.  (Bu konu Kasım- Aralık 2013 
sayısının Uluslararası Rotary'den Ha-
berler bölümünde kapsamlı olarak yer 
almıştır)

RUSYA FEDERASYONU
2011 yılında beratını aldıktan 

sonra gerçekleştirdiği ilk uluslarara-
sı projede, Grozny Rotary kulübü, 
Çeçenistan'da yıllardan süren ihtilaf-
lar ve çatışmalar sonucu ortaya çıkan 

istikrarsızlık, zorunlu göçler, ve 
yüksek oranda işsizlikten etki-
lenmiş olan ailelere yardımda 
kullanılmak üzere, Kaliforniya'nın Del 
Mar Rotary kulübünün bölge bağış 
fonlarını aldı. Kulüp bu fonlarla kış-
lık elbiseler, ayakkabılar satın aldı ve 
nefes alma sorunu olan genç bir kızın 
ameliyat edilmesini sağladı.

AFGANİSTAN
İtalya'nın Ascoli Piceno Rotary 

Kulübü, 2090. bölgedeki 15 kulübün 
liderliğini üstlenerek, Afganistan'ın 
üçüncü büyük şehri olan 
Herat'daki 150 yataklı bir 
çocuk hastanesine destek 
sağladı. Kulüp tıbbi ekipmanlar ve eği-
tim malzemeleri satın alıp Afganistan'a 
gönderdi. Hastane bölgedeki tek pe-
diatrik tesis olarak hizmet veriyor. 
İtalya'nın Afganistan'da görevli askeri 

birliği 2013 yılının Ocak ve Haziran 
aylarında söz konusu malzemelerin 
hava nakliyesini sağladı ve hastane-
ye teslim etti. 

   KAMBOÇ YA
K a n a d a ' n ı n 

Ontario eyaletindeki 
Gravenhurst Rotary 
kulübünün sürekli projelerinden olan 
Wheels for Learning, Kamboçya'da 
ihtiyacı olan çocuklara bisiklet ve ih-
tiyaç malzemeleri temin ediyor. 2012 
ve 2013 yıllarında ülkeye yapılan hiz-
met seyahatlerinde, Rotaryenler ve 
7010. bölgedeki konu ile ilgili dostlar  
güçlerini birleştirerek 2,328 bisiklet, 
1,231 sivrisinet cibinliği ve 4 ton pirin-
ci Kamboçya'nın kırsal kesimlerindeki 
aileler teslim ettiler. Ekip bu yıl da 800 
adet bisiklet temin etmeye çalışıyor.

Dünya genelinde 
nüfusun 3'te biri

erişebiliyor.
internete
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