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Fado, 2011 
yılında 

UNESCO’nun 
Dünya Soyut 

Kültürel Mirası 
listesine eklendi

ABD
Longhorne Pennsylvania Shady 

Brook Rotary kulübü imza 

projeleri olarak Philadelphia’nın 

en fakir semtlerinden birinde bir 

okulu sahiplendi. Longhorne’dan 

20 mil uzaklıktaki William Dick 

Okulu ana okulundan 8. sınıfa 

kadar 500’e yakın talebeye 

eğitim veriyor ve son on yılda 

7450. Bölgenin eşli bağışı 

da dahil olmak üzere kulüp 

okula 16,000 dolar yardımda 

bulunmuş. Sadece fon yaratma 

değil, malzeme ve ekipman 

tedariki de sağlanmış. Kulüp 

üyeleri ve dostları olaya kişisel 

bir dokunuş vermek amacıyla da 

elle örülmüş şapkalar yaptıkları 

gibi okula giderek öğrencilerle 

beraber okuma yapmaktalar.

Portekiz
2005 yılından beri, Fafe Rotary 

Kulübü, sahne sanatlarını 

kutlamak ve fon yaratmak  

amacıyla “Dayanışma Günü” 

düzenledi. 2018 yılının Haziran 

ayında, izleyiciler, çim ile 

örtülü bir tepede dizilerek 

çeşitli orkestra parçaları ve 

fado izlediler. Fado Portekiz’in 

melankolik aş şarkıları olarak 

biliniyor. Düzenlenen konserden 

her yıl 2.300 ile 2.800 dolar 

arasında gelir elde ediliyor. 

Kulüp her yıl fonları kullanacağı 

konuyu seçiyor. Son üç yıl içinde 

Jose Atalaya Müzik Akademisine 

enstrüman alımı yapıldı, okulda 

yetenekli olan bir talebeye 

klarinet alındı ve beyin felci 

geçirmiş olan yerel bir kızın tıbbi 

harcamalarına destek olundu. 

Nijerya
Ulusal seçimler esnasındaki 
yaygın karışıklığın yarattığı hüsran 
ortamında, Agege Rotary Kulübü 
barış ve ihtilafların çözümünün 
promosyonunu yapmak istedi. 
Rotaraktörlerin bulduğu çözüm, 
bir sosyal medya kampanyası 
organize ederek oy satın alma ve 
şiddetin tehlikeleri konusunda 
toplumu eğitmek oldu. Şubat 
ayında yapılan Başkanlık ve 
Parlamento seçimlerinde hileleri 
önlemek için kulüp üyeleri yerel 
medya kanallarına mektup yazdılar 
ve twitter’da #voteandnotfight 
ve #shunelectionviolence 
hashtaglerini kullandılar. Nijerya’da 
ciddi sorunlar devam ediyor. Seçim 
ile ilgili şiddet eylemlerinde 39 
kişi hayatını kaybetti. Ancak kulüp 
temiz seçim kampanyası girişimini 
devam ettirmeye kararlı.
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Avustralya

Aborijinler 
Wollongong 
bölgesinde en az 
30.000 yıldır 
yaşıyorlar

– BRAD WEBBER

Sri Lanka
Her yıl Ocak ayında Achievers 

Lanka İşletme Okulunun Rotaract 

kulübü dokuz saat süren bir 

yarışmada 500’e yakın yarışmacıyı 

Kolombo’yu fethetme çöp avında 

biraraya getiriyor. Araba, kayak, 

ve tuk-tuk ile katılanlar 20 tane 

mental ve fiziki testten geçiyorlar. 

2013 yılından beri yapılan aktivite, 

yerel takvimin en çok izlenen 

olaylarından bir konumunda. 

Kulüp üyesi Tusari Ekanayake, dört 

kişiden oluşan ekiplerin, aralarında 

sandwich yemek ve içindekileri 

tahmin etmek, paintball, ağır bir 

lastiği yuvarlamadan hareket 

ettirmek ve gözleri bağlı olarak 

bir  pastayı süslemek gibi  çeşitli 

konularda yarıştıklarını belirtiyor.

Avustralya
1954 yılında Wollongong Rotary 

kulübü bugün Mount Keira 

Summit Park olarak bilinen ve 600 

metreden yüksek bir irtifada 

Sydney’in güneyindeki Illawarra 

sahiline yukarıdan bakan 

konumdaki parka giden yolu inşa 

etmişlerdi. Yol Rotary’nin 55’inci 

kuruluş yılını kutlama projelerinden 

bir tanesiydi ve bu yıl da 23 

Şubat’da kulüp bu geçmiş faaliyeti 

kutlamak için New South Wales 

Aborijinler Sahası Konseyi ve 

parkın botanik bahçesi yönetimi ile 

toplum günü organize ettiler. 120 

kişi dağın aborijin kültürü ile olan 

ilişkisi ve flora ile faunası hakkında 

bilgi edindiler. Rotaryenler ve 

katılımcılar böylece projeyi 

onurlandırdılar.

Bu yıl kazananlar Endonezya’nın 

Jakarta adasına bir seyahat 

kazandılar. Diğerleri en 

iyi kostüm ve otomobil 

dekorasyonu konularında başarılı 

oldular. Ekip başına 23 dolar 

katılım parası verilen yarışmada 

ve sponsorlardan toplanan 

destek ile, kulüp “Project Life” 

olarak adlandırdığı ve ülkenin 

kırsal kesimlerinde yağmur suları 

toplama tankları ve ters osmos 

su temizleme sistemleri kuruyor. 

İlk 15 sırayı alan ekipler muhtelif 

hediye paketleri ve harcama 

çekleri ile ödüllendiriliyorlar. 

Ancak ödül kazanmasalar bile, 

katılımcılar büyük bir tatmin 

sonrası bir sonraki yarışmayı 

sabırsızlıkla bekliyorlar.
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