GÖZLEM

2 ] LÜBNAN

Dünyadan Özetler

Geçtğmz Kasım ayında yapılan Beyrut Maratonuna katılablmeler çn, Berut Cedars ve Berut
Metropoltan Rotary kulüpler ortak br grşmde bulunarak 100’den fazla gence, bu yarışa
katılablme mkanını sağlamak amacıyla koşu ayakkabısı temn ettler. Atletzme meraklı olan ve Dar
el Awlad, Dar Ilhan wa Yusuf Alghanm ve Dhour Shwer orta öğrenm okullarında okuyan gençler
çn yaratılan bu mkanın daha zyade yetm ve alt gelr grubu zümre arasından seçldğ de kulüp
başkanı Chrstne Sabeh tarafından fade edld.

Rotary dünyasından projeler

Güney Meksika, Kuzey
Beliz ve Guatemala’da
5 milyon kişi yaklaşık
30 çeşit Maya lisanını
konuşuyor.

1 ] RWANDA
Bir çoğunun Tutsi kabilesine mensup olduğu
800,000 kişinin öldürüldüğü katliamdan

Rwanda’da
kişi başına
yıllık sağlık
harcaması
125$. Bu rakam
ABD’de 9,400
doları buluyor

yaklaşık 20 yıl sonra, Rwanda’da ortalama
yaşam süresi iki misli artarak 60 yaşın
üzerine çıktı. Ancak, Afrika’nın batısındaki
bu küçük ülkede bir çok hastanede temel
tıbbi ekipmanlar ve malzemelerin yeterli
olmaması, sağlık sisteminin sorunlu
durumunu ortaya çıkarıyor.
Kulübü, acil yardım ve ekipman temin eden
CURE (Commission on Urgents Relief and
Equipment) projesiyle 63.500 dolarlık
küresel bir bağış başilattı ve Güney Rwanda
için bağışlanan 1.5 milyon dolar değerindeki
yüksek kaliteli tıbbi ekipmanın teslimini
sağladı. Tutsi katliamından kurtulan ve
Arizona’da yaşayan bir Rwandalı’nın kurduğu
Africa Health New Horizon girişimi de 2014
yılında başlayan bu projeye katıldı.
Geçtiğimiz Şubat ayında projeye 10.000
dolar katkıda bulunan Scottsdale

Yörede yetişmiş olan Guatemalalılara yardım
etmeyi gelenek haline getiren Kaliforniya’nın
Santa Barbara Rotaract ve Rotary Kulüpleri,
yöredeki Unity Kilisesi ve Mayan Families adlı
yardım örgütü ile müşterek girişimde bulunarak
Atitlan gölü kenarında yaşayan topluma yardım
için 17.000 dolar fon yarattılar. Kulüp üyelerinin bir
çoğu Şubat ayında dokuz gün süren bir seyahate
katılarak evler inşa ettiler, beton zeminler döktüler,
sobalar ve su filtreleri monte ettiler ve ihtiyaç
malzemeleri dağıttılar.
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Arizona’nın Scottsdale-Sunrise Rotary

3 ] GUATEMALA

1

Sunrise Rotaryenleri, içinde
elektrokardiyogram makineleri,
inkübatör, anestezi malzemeleri ve
beslenme tüpleri gibi 1,000’den fazla
malzemeden oluşan bir konteyner
yüklediler. Malzemeler kullanılmış
olmasına rağmen, ABD’de miyadlarını
doldurmuş olduklarından ıskartaya
çıkarılmışlardı. Ancak Scottsdale
Sunrise kulübü Rotaryenleri, bu
aletlerin Rwanda gibi bir ülkede çok
işe yarayacaklarını dikkate alarak bu
girişimi gerçekleştirdiler.

5 ] HİNDİSTAN

Maharashtra eyaletinin Pune kasabasında eyalet tarafından
işletilen Sassoon Genel Hastanesinde prematüre ve hasta
çocuk vakalarına sıklıkla rastlanmakta. Hastane, yeni doğmuş
çocuk ölümlerini azaltmak için insan sütü bankası girişimini
başlattı. Yörede yaşayan annelerin yaklaşık %10’unun pompalanıp
alınması gereken fazla süte sahip durumda olduğunu belirten
Poona Rotary Kulübü Geçmiş Dönem Başkanı Arun Sathe, aynı
şekilde yeni doğum yapan annelerin de %10’unun hemen süt
veremediğini tespit ettiklerini ve projeye bu veri ile başladıklarını
belirtiyor. Poona Rotary kulübü 30,000 dolar harcayarak içinde
gerekli ekipmanlar bulunan bir minibüs temin ettiler ve bununla
dolaşarak anne sütü topluyorlar. Toplanan sütler pastörizasyon
sonrasında çocuklara veriliyor.
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4 ] FİJİ

Labasa Rotary Kulübü bir önceki dönem başkanı Rajneel Maharaj, kulüp
üyelerinin tek tek her Fĳili’yi etkileyen küçük projelerinin büyük sonuçlar
doğurduğunun bilincinde olduklarını söylüyor. Geçtiğimiz Mart ayında,
Labas Kulübünden 10 Rotaryen bir hafta boyunca dul bir yerli ve 32
yaşındaki engelli kızının yaşadıkları evin çatısını tamir ettiler ve ihtiyaç
duyulan bakımları yaptılar. Girişimden faydalanan Maya Wati, yerel bir
gazeteye verdiği röportajda Rotaryenlere teşekkür etti ve kendisi ve
kızının artık geceleri daha huzurlu olarak uyuyabildiklerini söyledi.

Yazan: BRAD WEBBER
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