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“Harekete Geçenler” 
dünyada neler yapıyorlar?

dünyamız

2017 yılında 
yapay uzuv 

(prostetik) ve 
ortotik için 

dünyada 8 
milyar dolar 

harcandı.

Meksika
Meksika’nın başkentindeki 

La Vİlla Ciudad de Mexico 

Rotary Kulübü, 3 boyutlu baskı 

kullanan protez imalatçısı 

MediPrint Mexico ile anlaşarak 

ihtiyacı olanlara kol ve bacak 

temin etti. Alameda-Cİudad 

Rotary kulübü üyesi olan ve 

şeker hastalığı nedeniyle bir 

bacağı kısmen kesilmiş olan ve 

protezine bu sayede kavuşan 

Laila Irene Sanchez Gutierrez 

Rojas, şimdilik iki protezi teslim 

ettiklerini belirtiyor. Her iki 

kulüp, Gutierrez’in protezi için 

gerekli fonu temin etmişler. La 

Villa kulübü, konu ile ilgili fon 

yaratma çalışmalarını devam 

ettirerek ihtiyacı olanlara protez 

temin etmeyi hedefliyor. 

Paraguay
Asunción Rotary Kulübü, 500 

dolar harcayarak ve ciddi bir 

çalışma ile yoksun gençlere 

sürdürülebilir tarımı öğretmek 

amacıyla, bir çöplük alanını 

sebze bahçesine döndürdü. Mart 

ayında Lambaré’deki çocuklar ve 

gençlere hizmet eden Lasalien 

misyonuna bağlı Don Bosca Róga 

Eğitim Merkezinin yakınındaki 

bir alanda ekip toplandı. Toprağı 

bellediler ve ürün verecek 

tohumları ektiler. Çalışmaları 

yönlendiren Rotaraktör Nery 

Vera, bir çok faydanın yanı 

sıra, projenin ekip çalışması 

fikrini geliştirdiğini ve sağlıklı 

ve besleyici bir diyetin önemi 

konusunda bilinç oluşturduğunu 

belirtiyor.

Tanzanya
Kilimanjaro dağının güneydoğu 
eteklerindeki Marangu’da, yağış 
mevsiminde nehirler taşmakta 
ve pazar yerleri, okullar ve 
hastanelere ulaşım kesilmekte. Bir 
çok insan da boğularak yaşamını 
yitirmekte. Bu sorunu çözmek 
için Marangu Rotary Kulübü 
2012 yılından beri bir düzine 
köprünün yapılmasına öncülük 
etti. Kulüp üyesi Jackie Brice-
Bennett, üyelerin yaya köprüsü 
ihtiyacı olabilen yerleri toplumla 
konuşarak belirlediklerini 
söylüyor. Her biri yaklaşık 4.000 
dolara mal olan bu yaya geçitleri 
inşa edildikten sonra geçitlerin 
bakımı için sorumluluk kasaba 
yetkililerine devrediliyor.  

 işilik gönüllü profesyonel ekiple 

sürdürülüyor.  
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Filipinler’de 
doktorların 
nüfusa oranı 
1’e 784.

– BRAD WEBBER

Birleşik Krallık
Geçtiğimiz Ağustos ayında, 

Herdfordshire  Royston’da 

Therfield Heath olarak bilinen 

çimlik bir alanda 5,000’in üzerinde 

uçurtma meraklısı biraraya geldi 

ve rengarenk uçurtmalarını 

gökyüzüne saldılar. Royston Rotary 

Kulübünün 19. kez organize ettiği 

bu festivalin geçmişi en az 30 yıl 

önceye dayanıyor.

Katılanlardan kişi başına büyükler 

için 4,50 dolar alınan ve çocukların 

ücretsiz katıldığı bu festivalden 

9.000 dolar fon yaratıldı. Elde 

edilen gelirin büyük kısmı 

Cambridge’deki Adlebrooke 

hastanesine kabul edilen hastaların 

ailelerinin kalabilecekleri “Acorn 

House” adındaki tesis için 

kullanıldı.  Aileler çimenlerde 

Filipinler
Manila Magic Rotary kulübü ile 

Manila Rotaract Kulübü, 

gecekonduların bulunduğu şehrin 

en zor bölgelerinden bir olan  

Tondo’da her ay bir çocuk bakım 

ünitesini ziyaret ediyorlar. 2018 

yılının Ekim ayında başlayan 

program, kulüp üyesi olan Roi 

Buenaventura’nın başı çektiği 5  

kişilik gönüllü profesyonel doktor 

ekibiyle sürdürülüyor. University of 

the East, Dişçilik Fakültesi’nin  

Rotaract kulübü üyesi olan iki 

hemşire ve üç diş hekimi de ekibi 

tamamlıyor. Yüzlerce insan bu 

hizmetten faydalanmış durumda. 

Rotaryenler ve aileleri ayrıca ilaç da 

satın alarak ihtiyacı olanlara 

dağıtıyorlar. 

pikniğin tadını çıkarırlarken, 

profesyonel uçurtmacıları 

seyrettiler ve çocukların da kendi 

uçurtmalarını uçurmalarına fırsat 

yarattılar.

Aktivite, kasabanın sosyal 

yaşamında düzenli bir yer 

alırken, 36 üyeli kulübün de 

en büyük fon yaratma faaliyeti 

olarak dikkat çekiyor. Festival 

organiazyonunda kulübün her 

üyesi bir ekip olarak çalışıyor. 

Her yıl ğyelerden biri aktivite 

yöneticisi görevini üstleniyor, 

diğer üyeler ise yönlendirme, 

standları ayarlama, park ve 

benzeri ihtiyaçları karşılıyorlar. 

Geçen sene ayrıca antik 

arabaların da sergilendiği 

ve paraşüt ile gökten yağan 

oyuncakların varlığı dikkat çekti.

 işilik gönüllü profesyonel ekiple 

sürdürülüyor.  
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