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Venezuela

Gine

Filipinler

Dünya çevresindeki
Rotary projeleri

2017’de
Venezuelalıların
%80’i fakirlik
sınırında
yaşamaktaydı.

ABD

Venezuela

Gine

West Virginia Princeton Rotary

Venezuela’lı çocuklara yardım

Kulübü, fakirlik ve uyuşturucu

etmek için Kuzey İspanya’nın

bağımlığının neden olduğu aile

Meksika’da da üyesi bulunan

içi şiddeti konu alan bir Mardi

2202. bölgesinin e-kulübü, ağız

Bras for a Cause’a (Göğüs ve

sağlığı malzemelerini okyanus

rahim kanserine son vermek için

ötesine gönderdi. Kulübün

çalışan bir STK) ev sahipliği yaptı.

eski başkanlarından Fernando

Şubat ayındaki faaliyet 2.700$

Ortuño Bilbao Rotary kulübü

fon yarattı ve kadın barınakları

ve Katalan Ecza zinciri Nova del

için de 4.000 doların üzerinde

Vall ile, beraberce çoğunluğu

iç çamaşırı, kozmetik ve tuvalet

işyeri sahipleri tarafından

eşyası sağladı. Barınaklara genel

verilen malzemeleri topladılar.

olarak elbise ve palto bağışları

Venezuela’da dişçilik okuyan

yapılıyor ama kişisel bakım

Rotaract Maria Castillo’nun

ürünleri pek bağışlanmıyor.

2016 yılında başlattığı bu proje

Toplumun aktiviteyi

ile ilgili olarak Ortuño, sosyal

benimsemesi sonucu Rotaryen

eşitsizlikler ve fakirliğin oral

olmayan 100 kişi de toplantıya

hastalıkların mevcudiyetinin

katıldı ve aralarından üçü üyelik

temel faktörleri arasında

Conakry Rotaract kulübü,
partnerliğin gücünü ispatlıyor.
2017’nin sonunda, dört kulüp
üyesi Mali’nin Bamako-Kanu
Rotaract kulübü ile Mali’nin
Başkenti Bamako’ya 30 mil
mesafedeki Tenezana’nın
ilkokulunda bir kütüphane
yapmayı başardılar. Conakry’li
Rotaraktörler ayrıca Gine’nin
Kipe şehrindeki yetim ve özürlü
çocuklara hizmet veren Regina
Maris rehabilitasyon merkezini
tefriş ettiler. Kafeterya boyandı,
mobilyalar tamir edildi ve Benin’in
Cotonou Marina Rotaract kulübü
ile beraber çalışılarak sınıf için
gerekli aletler, gıda maddeleri ve
kap kacak temin edildi.

için müracaat etti.

olduğunu belirtiyor.
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Fransa

Filipinler

Amiens les Trois Vallées Rotary

yaygın bir mesaj gönderdi:

Kozmetik, profesyonel aşçılık ve

kulübünün 2012 yılında beratını

Şubat ayında Rotaryenler

otelcilik konularında her yıl verdiği

almasından beri, kulüp üyeleri I.

aralarında UNESCO’nun

eğitim programları ile bilinen

Dünya Savaşında Alman işgaline

Avustralya Büyükelçisi Angus

Waling-Waling (Davao) Rotary

karşı kendilerine yardımcı olan

Mackenzie’nin de bulunduğu

Kulübü, mesleki kurslarına sıhhi

Avustralya’lı güçlerin cesaretini

700 kişiyi biraraya getirdi ve

tesisatçılığı da ekledi. Rotary

her yıl övgü ile anmaktalar. 25

yukarıdaki resimde görülen

Toplum Birliğinin aktif olduğu

Nisan’da, savaşta yaşamlarını

“Do not forget Australia”

mahallelerdeki liselerden seçilen

kaybeden Avustralyalı ve Yeni

(Avustralya’yı unuymayın)

ve risk teşkil ettikleri düşünülen

Zelandalıların anıldığı Anzak

yazısını beraberce anıtın

onbeş genç, bir ay boyunca

Gününde, Rotaryenler Villers-

önündeki çimin üzerine

aldıkları sıhhi tesisat kurslarından

Bretonneux’deki Avustralya Ulusal

yazdılar. Katılımcılar yeşil ile

sonra Aralık ayında iki gün süren

Anıtında sabaha karşı yapılan

kontrast oluşturması için sarı

değerlendirme testine tabi

tören sonrası kahvaltı organize

şapka giydiler ve Avustralya’nın

tutuldular. Program kulübün

etmekteler. En kanlı ve belirleyici

renklerini de canlandırmış

1.500$, Davao Şehri Su İşlerinin de

savaşlardan biri olan ve batı

oldular. Kartpostal satışından

2.900$ katkılarıyla gerçekleşti.

cephesinde 2.400 Avustralyalının

elde edilen gelir de Rotary

Kulübün eski başkanı Remedios

yaşamını katbettiği Val de

Gençlik Değişim programı için

Calaguas, gençlerin iş bulma

Somme’un 100. yılı anısına kulüp

kullanılacak.

potansiyelinin arttığını söylüyor.

Tesisatçıların
Fillipinler’de en
çok aranan
yetenekli işgücü
olduğunu biliyor
musunuz?

– BRAD WEBBER
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