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Filipinlerin Lucena University District 
Rotary Kulübü ve Güney Kore’nin 
Pyeongtaek-South Rotary kulübü ile Manuel 
S. Enverga Üniversite Vakfı projeye destek 
verdiler. Vakıf, toplum hizmeti ve araştırma 
ile eğitimi birleştiren bir kurum olarak 
faaliyetini sürdürüyor.

1 ] FİLİPİNLER
Quezon Eyaletinin ormanlarında, bal avcıları 
bazen tahrip eden yöntemler kullanarak 
vahşi arı kolonilerinin yaptıkları balları 
topluyorlar. Arı kolonilerini, balları toplamak 
için dumanla veya yakarak uzaklaştırmak bu 
yöntemlerin başında geliyor ve bu durum 
ormanda çevre sorunu yaratırken, yerel 
halkın da erişimini kısıtlıyor.

Rotary Vakfı Küresel Bağış projesi, 
Quezon bölgesindeki iki yerleşim alanında 
yaşayan 110 çiftiçiye arıcılık konusunda 
eğitim verilmesini sağladı. Arı kovanları 
temin ederek ve bal, polen ve mumlama 
toplama ve işleme ile ilgili güvenli teknikler 
öğretilerek  yapılan çalışmalar sayesinde 
bölgenin tarım ekonomisi çeşitlendirildi ve 
gelir yaratmak için yeni fırsatlar yaratıldı. 
Çiftçiler ham balları ve sabun, sirke gibi bal 
tabanlı ürünleri yerel pazarlarda satarak ek 
gelir elde etmeye başladılar.

Arı kelimesi 
20.000’den fazla 
böcek cinsini 
ifade ediyor. 
Filipinler’de dört 
cins arı balı türü 
bulunuyor. 4 1

3 ] FİNLANDİYA
Nisan ayında, Verkkorotary.fi  E-Kulübü sanal 
ortamda çok ülkeli ve çok kulüplü bir toplantı 
düzenledi. Adobe Connect Pro Web konferans 
yazılımı yardımıyla yapılan ve 1 saat süren toplantıya, 
Danimarka’dan E-Club One, Latvia ve İsveç’in bir 
kısmını kapsayan 2410. bölge ve Türkiye’de 2440. 
bölgedeki E-kulüpler katıldılar. Toplantıda hizmet 
projeleri, e-kulüplerde dostluk ile ilgili sorunlar, 
yeni üye kazanma stratejileri tartışıldı. 2004 yılında 
Rotary’nin e-club pilot projesi kapsamında oluşan 
Verkkorotary.fi , dünyadaki en eski dördüncü, 
Avrupa’nı ise en eski e-kulübü olarak hizmetini 
sürdürmeye devam ediyor.

2 ] DOMİNİK CUMHURİYETİ
Kansas City South Rotary kulübü üyeleri, 2006 yılında Dominik Cumhuriyetine yapmış oldukları bir gezide, 
bir gönüllü kuruluşun yapmış olduğu binada hastane yapılıp yapılamayacağı konusunu araştırdı. Gönüllüler 
binayı hastane olarak inşa etmeye başlamışlar, ancak fon yetersizliği nedeniyle projeyi bitiremedikleri için 
bina on yıldır boş olarak durmaktaydı. O tarihten itibaren proje yöneticisi John Duff ey, 35 defa binanın 
bulunduğu yere seyahat ederek 51 odalı hastanenin Rotary Vakfı bağışları ile 2007 yılında açılmasını sağladı. 
70.000 dolar kulüp bağışlarından, yerel katolik kilisesinden, Mormon misyonerlerinden ve Beyzbol Liginden 
de binlerce dolar değerinde ekipman ve yataklar temin edildi. Hastanede görev yapan dört doktor ve altı 
hastabakıcı yılda 35,000 hastaya bakıyor. 2014 yılında Kansas City South Rotary kulübü hastaneye EKG ve 
ultrason ekipmanı da bağışladı.

4 ] VİETNAM
Estetik ameliyat imkanı sağlamak ve Asya 
Pasifi k ülkelerinde eğitim için 1983 yılında Royal 
Australasian College of Surgeons desteğiyle 
Avustralyalı Rotaryenler, Avustralya ve Yeni 
Zelanda’da Interplast adlı bir kuruluş oluşturdular. 
1997 yılından beri, kâr amacı gütmeyen bu 
kuruluş, Vietnam’a 19 defa tıbbi ekip gönderdi. 
Son olarak 2014 yılının başında, Ho Chi Minh 
şehrindeki Cho Tay Hastanesine giden ekipteki 
gönüllü doktorlar, ameliyatlar gerçekleştirdiler 
ve yerel doktorları yanık yaraları ve deri 
nakli konusunda eği� iler. Avustralya ve Yeni 
Zelandadaki kulüpler ve bölgelerin yardımıyla, söz 
konusu organizasyon Vietnam’da 600 ameliyatın 
gerçekleşmesini sağladı.

 2004-10 arasında 
Rotary E-Club 
pilot projesi 
kapsamında, ilk 
e-kulüpler 586 
hizmet projesi 
gerçekleştirdiler 
ve Rotary Vakfı için 
150.000 dolarlık 
katkı sağladılar.

5 ] KENYA
Kenyalı Rotaraktörler, çoklu bölge girişimi olan 
Yıllık Üçüncü Rotaract Doğu Afrika Etkinliğinde 
(REACT), Kisumu’da sıtma önleme programına 
ev sahipliği yaptılar. Projeye, Burundi, Kenya, 
Rwanda ve Uganda’dan 19 kulüpten 100’den 
fazla Rotaraktör katıldı. Nehir kenarındaki şehre 
gelen Rotaraktörler, Nyaleda yerleşiminde 
sivrisineklerin yuvası haline gelen tıkanmış 
drenaj çukurlarını da temizlediler. Rotaraktörler 
aynı zamanda ilaçlanmış cibinlikleri dağı� ılar 
ve yerleşimdeki hanehalkını sıtma önleme 
konusunda eği� iler. 
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