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Dünyadan Özetler

Geçtğmz Ocak ayında, Uluslararası Uzay İstasyonunun br penceresnden, Avrupa Uzay Ajansı
Astronotu Tm Peake Locks Heat Rotary kulübünün bayrağını dalgalandırdı. Peake uzay stasyonundak
lk İnglz astronot ve ülkesnn de uzayda yürüyen lk nsanı. Kulüp üyes Penny Scarbro’nun Peake’n süt
anası olduğunu öğrenen kulüp başkanı John Hopwood, yörüngede dolaşırken bayrağı dalgılandırma
fkrn Peake’e açtı ve o da kabul ett. ITV mülakatında “Dalgalandırdığım bayrak Rotary’nn Locks
Heat’de ve tüm dünyada yaptığı y şeyler temsl edyor” dyen Peake, dünyaya döndüğünde bayrağı
kulübe verecek. Bayrak da kulüp toplantılarında kullanılacak.

Rotary dünyasından projeler
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1 ] KENYA

Uluslararası Uzay
İstasyonu ortalama
olarak Dünya
yüzeyinin 248 mil
üzerinde uçuyor
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Nairobi Gigiri Rotary kulübü üyesi David

4,000’den
fazla atlet
Paralimpik
oyunlara
katılıyor

Hastie, görsel engelli olan Hannah
Ngendo adlı bir atletin duygu dolu bir
mülakatta, devlet fonları olmadığı için
Uluslararası Paralimpik Komitesinin Dünya
Atletizm Şampiyonasına katılamadığını
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söylemesinden etkilenerek yardım etmeye
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karar verdi. Yeni beratını almış olan Rotary
kulübü kısa zamanda Rotaryenlerden,
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Chandaria Foundation ve National Spinal
Injury Trust’dan 6.000 dolar fon yarattı ve
haftalık antremanlara katılan 52 atletin
gıda ve içeceklerini teminini sağladı. Daha
önceden Çocuk Felcine Son kampanyasında
paralimpik yüzücülerle de çalışmış olan
Hastie, Nairobi’den Mombasa’ya düzenlenen
300 millik bir tekerlekli sandalye yarışı ile de
takım için ek fon yaratmayı başardı. Hastie,
takımın çalışmalarına sıklıkla oğlu John ve
kulüp üyesi Peter Mudanya ile beraberce
katılıyor. Atletlerin fotoğrafları ve videolarını
çekmenin yanı sıra, Kenya ulusal Paralimpik
Komitesi için açtıkları Facebook sayfasını da

Tropik tayfun Erika’nın Dominika’yı ezip geçmesinden
yaklaşık bir yıl sonra, Portsmouth Rotary kulübü,
karayiblerin bu adasını yeniden inşa etme
çalışmalarını devam ettiriyor. Kulüp üyelerinden
Sein Reis “Biz 27 üyeli küçük bir kulübüz ve
hepimiz katıldık ve ailelerimiz, komşularımız ve
arkadaşlarımızı da gönüllü olarak işin içine kattık”
diyor ve bu gönüllü çalışma esnasında 40 palet
su, yiyecek ve giyeceğin dağıtıldığını belirtiyor.
Uzun vadede kulüp, yedek bir su depolama sistemi
ve Dominika’daki okullara bu suyun dağıtılması
inşaasına odaklanmış. Nisan ayı itibarıyla her
biri 15.000 dolar tutarında iki su sistemi inşaatı
başlamış. Yıllık 5K fon kampanyası da bu projenin
masraflarını ödemeye yardım ediyor.

Bu destek bir çok şekilde kendini ödemiş.
Rio de Janeiro’da yapılacak olan Paralimpik
oyunlar kalifikasyonları döneminde, Kenyalı
atletler Birleşik Arap Emirlikleri ve Tunus’ta
yapılan elemelerde ve daha bir çok yarışta
24 madalya kazanmışlar. Kenya’nın dünya
klasında bir çk paralimpik atleti olduğunu ve
bunlara yarışma fırsatı verilmesi gerektiğini
söyleyen Hastie, “Kulübümüz moral ve mali
destek verdi, ama daha yapılacak çok şey
var” dedi.
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Akurdi Pune Rotary Kulübü 14-16 yaş arasındaki 10,000
düşük gelirli ailenin kızlarına hemoglobin kontrolü
yapma hedefine ulaştı. Proje Hindistan’da genel bir
probleme çözüm arıyor. Demiri eksik bir vejetaryen
diet ve ülkede erken evlenme ve erken çocuk doğurma
nedeniyle bu sorun yaşanıyor. Test edilen çocuklardan
3,500’ünün hemoglobin seviyeleri düşük olduğu için
demir ve kalsiyum tabletleri verildi ve aileler de doktorlar
tarafından bu nedenle oluşabilecek anemi gibi sağlıklı
alyuvar eksikliği nedeniyle doğabilecek hastalıklar
konusunda bilgilendirildi. Temmuz ayından Ekim 2015
sonuna kadar kulüp projeyle ilgili olarak okullara
Niranjan Charitable Trust’ın de desteğiyle temin ettiği
ekipman ve laboratuar teknisyenlerini gönderdi. 30.000
dolar maliyetli proje için Rotaryenler 5.000 dolar katkı
yaptılar. İlaç ve yardımcı gıdalar ise belediye tarafından
temin edildi..
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San Pedro South Rotary kulübü çocukları beslemek için ellerini taşın altına koydular. Üç yıl
boyunca iki Rotaryen her gün yaklaşık dört saat harcayarak Pacita Kompleksinde yemek
projesini denetlediler. Gıda üreticisi Century Pacific Food Inc. Vakfı, bir ilkokokul ile partnerlik
oluşturan kulüp üyeleri yılda 950 dolar ödeyerek 120 talebenin yemeğini temin ettiler.
Kulübün eski başkanı Leofelia Aquinde’nin başkanlığını yaptığı projede Rotaryenler pirinç ve
kap kacak temin ettiler, gıda malzemelerinin envanterini tuttular ve yemek pişiren gönüllü
aileleri yönettiler. Besleyici gıda vermenin yanı sıra, program sayesinde çocuklara disiplin
kuralları da öğretildi. Yemek alırken sıraya geçme, yemek esnasında uygun davranışlar,
temizlik, hazırlık ve başkalarına saygı gibi önemli davranışlar konusunda çocuklar eğitildi.ı

yönetiyorlar.

10 - R O T A R Y D E R G İ S İ / T E M M U Z - A Ğ U S T O S 2 0 1 6

T E M M U Z - A Ğ U S T O S 2 0 1 6 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 11

