
Santa Rosa West RK, Kalifornia
“Santa Rosa East Rotary kulübü ile partner olan 
kulüp, başlangıçta 2.000 dolar harcayarak 175 
adet paketlenmiş yiyeceği bir Rotaryenin sahibi 
olduğu restorandan temin etti. Santa Rosa’da 
bir güvenli sürüş bölgesi oluşturarak hastane 

çalışanları ve hizmet personelinin gelip yemek paketlerini 
almaları sağlandı. Projeye katılan dört Santa Rosa Rotary 
kulübü ile toplumun bağışları için de GoFundMe adlı bir 
program oluşturup fon yaratıldı.”

Casey Williams, Başkan

Beau Bassin-Rose Hill RK, Mauritius

“COVID-19 artmaya başlayınca, kulüp bir 
devlet kuruluşu olan Mauritius Havaalanı 
işletmesiyle partner olarak bu mücadelede 
hükümete destek olmak amacıyla tıbbi 

ekipman temin etti. Respirasyon yardımcısı, elektrokardi-
ograflar, yaşam destek monitörleri ve enfeksiyonu 
algılayıp sepsis ve diğer şartların oluşmasını engelleyen 
aletler temin edildi. Tüm ekipmanlar 23 Mart’da New 
Souillac Hastanesine teslim edildi. ” 
Rakesh Gaju

Downtown Franklin RK, Tennessee ABD

“Güvenlik nedeniyle yüz yüze ilişkileri kısıtlı 
tutan kulüp, Tennesee eyaletinin orta 
bölgesinde ihtiyaç sahiplerine yiyecek temin 
eden ‘One Generation Away’ adlı kuruluş 

için gıda temin etmeye devam ediyor. Kulüp üyesi Mike 
Alday, bazı üyelerin ön teraslarına, bazı işletmelerin de 
girişlerine bağış kutuları yerleştirdi. Gıdanın yanı sıra 
kulüp organizasyon için 530 dolar fon topladı.”
John Reynolds 

La Marsa Impact RK, Tunus

“Tunuslu bir çok Rotary kulübü, kendi 
projelerinin finansmanı yerine parayı corona 
virüsü ile mücadele için bağışlamayı tercih 
etti. Hastanelerin ihtiyaçlarını karşılamak için 

online olarak “coranathon” düzenlendi ve Rotaryenler, 
aileleri ve dostlarından bağışlar toplandı. Bu bağışlar ile 
respiratör de dahil olmak üzere ihtiyaç duyulan bir çok 
malzeme temin edildi.  ”
Eya Chaouch

dünyamız

Djursholm RK, İsveç

“Mart ayı ortalarında kulüp, ‘Djusholm 
Rotary Kulübü Yardım Eder’ projesini 
başlatarak Stockholm’ün dış ilçelerinden 
biri olan Danderyd’de karantina altında 
olan yerleşiklere yardım etmeye başladı. 

Özelliikle yaşlılara yapılan yardım gıda ve diğer 
ihtiyaçlarının temini ve her zaman danışmak ve 
konuşmak için hazır olmayı içerdi. Rotary krizlerde ve 
afetlerde her zaman ön plana çıkmıştır. Bu durumu biz 
toplumumuza hizmetimizin bir parçası olarak 
görüyoruz.”
Margit Svenson 

Uyum sağlayın ve bağlanın
Rotaryenler afet gibi durumla karşılaştıklarında her zaman toplumlarına hizmet edecek yeni bir yol 
bulmuşlardır. COVID-19 pandemisiyle de karşılaştığımızda, Rotaryenler meydan okumada ön plana çıkıyorlar ve 
dünyanın bir çok yerinde kulüpler, yaratıcı olarak  farklılık yarattıkları projelerinin hikayelerini paylaşıyorlar.

Amersfoort Stad RK, 
Hollanda

“Hikayenin tıbbi ve ekonomik yönüne çok 
önem verildi. Fakat korona virüsü aileleri ve 
bakıcıları  okul yaşındaki çocukları ile evde 
tutmak durumunda ve bu beklenmedik 

durum bir çok kişinin geçici çözüm üretmesi ile sonuçlandı.
Our Kids CoronaKrant adıyla yayınlanan dijital gazetede 
metin, çizimler, fotoğraflar ve çocukların ürettikleri 
videolar yer alıyor. Bu websitesi projesi bundan 10 yıl önce 
Kenya’da My Book Budy adlı bir organizasyon tarafından 
Rotaryenler ve diğer organizasyonların desteği ile 
başlatılmış. (krant Hollandaca gazete demek)”
Cathy Spierenburg 

Naperville Sunrise RK, Illinois, ABD

“Kulüp sosyal medyayı kullanarak araba 
kullan, ihtiyacı teslim et (drive-by drop-off) 
sistemini kullanarak yerel bir gıda merkezi 
için yiyecek topladı. Bu arada potansiyel 

üyelerle de konuşuldu ve tüm bu aktivite zor günlerde 
kulüp üyelerinin arasında güzel hislerin doğmasına 
neden oldu.” 

Deborah Newman

3521. Bölge (Tayvan)

“Toptan satış marketlerinden temin edilen 
gıdaları kullanarak bölge hastanelerinde 
COVID-19 ile mücadele eden tıbbi 
profesyonellere yemek paketleri temin 

edildi. Sağlık Bakanlığının ve Taipei ve Yeni Taipei 
Belediye Reislerinin yardımları sayesinde yemeklerin 
etkin bir şekilde hazırlanması için merkezi bir yemek 
pişirme merkezi de oluşturuldu.”

Sara Ma, Geçmiş Dönem Guvernörü

Berlin Platz der Republik RK, Almanya

“Berlin Platz der Republik Rotary Kulübü ve   
Berlin International Rotaract Kulübü 
güçlerini birleştirerek özellikle virüsün 
etkisinden etkilenebilecek sağlık ve sivil 

personele bir alışveriş hizmeti sunmaya başladı. Market 
alışverişi yapmak isteyen ya da günlük işlerinin 
yapılmasını isteyenler telefon ya da e-posta ile temasa 
geçiyorlar. Projenin başlangıcında 6 Rotaryen ve 17 
Rotaraktör herşeyi temassız olarak teslim etmekteydiler. 
Olanakları anlatmak için yakın mahallelerde el broşürü 
ve  sosyal medya olanakları kullanıldı. “
Jörg Haas

Westhoughton RK, İngiltere

“Oyuncak ayı avı promosyonu ve 
organizasyonunu gerçekleştirdi. Evde 
çocuklarıyla olanlar ve torunlarını ziyaret 

edemeyen yaşlılar pencerelerine bir oyuncak ayı 
koydular. Bunun amacı bu stresli günlere sadece biraz 
neşe ve hareket katmak idi. “
Phil Wood 

Madras Central Rotaract K., Hindistan

“İnsanların eve kapanmış olmaları nedeniyle 
kulüp üyeleri, toplumun negatif düşünceden 
kurtulması için moralleri yükseltmek istedi. 
Bu amaçla eve hapis süresince insanları 

aileleri ile birlikte yaratıcılıklarını kullanmaya sevkedecek 
bir fikir oluşurdular. Mesela favori yemeklerini 
pişirmelerini, yemek yaparken etapların resimlerini 
çekmelerini, ve yemeğin son halini sosyal medyada, 
Facebook da dahil olmak üzere tarifi ile beraber 
yayınlamaları istendi. #Quarantine Cooking Challenge 
etiketiyle sosyal medyada dikkat çekici bir ilgi oluştu. 
İnsanları gıda kadar biraraya getiren başka bir şey yok 
galiba. ”
Meera Devi

dünyamız

Panaji Mid-Town RK, Hindistan

“Yeterli tıbbi malzeme eksikliğine istinaden 
kulüp doktorları, hemşireleri ve sağlık 
çalışanlarının yüzlerini koruyan şeffaf 
yüzlükleri tasarlayıp ürettiği ve dağıtımını 

yaptı. Pandeminin ilk günlerinde termal olarak 
şekillendirilmiş  2 milimetre kalınlığında akrilik koruyucu-
lardan 100 adedi yerel sağlık hizmetleri müdürlüğüne 
teslim edildi.“
Siddha Sardessai

Oswestry Cambrian RK, İngiltere

“Sokağa çıkma yasağı nedeniyle insanlar 
kendilerini izole ettiklerinden ilaç reçetelerini 
de evlerinde almak istiyorlar. Eczaneler bu 
nedenle teslimatlarda gecikmekte idiler. 

Oswestry Cambrian Rotary kulübü bu konuda yardım 
etmek amacıyla Old Chapel Eczanesi ile anlaşarak 
teslimatları yapma konusunda yardımcı oldu. “
Ron Pugh

Sanam Chan, Tayland

“Nakhon Patom Vilayetindeki bir 
hastaneden gelen talep üzerine üyelerden 
600 dolar toplayan kulüp, malzeme satın 

aldı ve sponsoru olduğu Sanam Chan  Rotaract Kulübü 
ile yüz koruyucu maskeler yaptı. 30 kişi 3 bin 580 şeffaf 
maske yaptı ve bunlar 22 tane hastane ve sağlık 
merkezine dağıtıldı. “.

Rattanaporn Laorujiralai
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Sara Ma, Geçmiş Dönem Guvernörü

Berlin Platz der Republik RK, Almanya
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etkisinden etkilenebilecek sağlık ve sivil 

personele bir alışveriş hizmeti sunmaya başladı. Market 
alışverişi yapmak isteyen ya da günlük işlerinin 
yapılmasını isteyenler telefon ya da e-posta ile temasa 
geçiyorlar. Projenin başlangıcında 6 Rotaryen ve 17 
Rotaraktör herşeyi temassız olarak teslim etmekteydiler. 
Olanakları anlatmak için yakın mahallelerde el broşürü 
ve  sosyal medya olanakları kullanıldı. “
Jörg Haas

Westhoughton RK, İngiltere

“Oyuncak ayı avı promosyonu ve 
organizasyonunu gerçekleştirdi. Evde 
çocuklarıyla olanlar ve torunlarını ziyaret 

edemeyen yaşlılar pencerelerine bir oyuncak ayı 
koydular. Bunun amacı bu stresli günlere sadece biraz 
neşe ve hareket katmak idi. “
Phil Wood 

Madras Central Rotaract K., Hindistan

“İnsanların eve kapanmış olmaları nedeniyle 
kulüp üyeleri, toplumun negatif düşünceden 
kurtulması için moralleri yükseltmek istedi. 
Bu amaçla eve hapis süresince insanları 

aileleri ile birlikte yaratıcılıklarını kullanmaya sevkedecek 
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