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Ni Hao, Sevgili Rotaryenler

Yeni görevim olan Rotary Vakfı Mütevelli He-
yeti Başkanı olarak sizlerle her ay iletişim 
kurabileceğim için çok heyecanlıyım. Rotary 

Vakfının bu yıl için yapmayı planladığı şeylere bakın-
ca, şaşırıyorum. Dünyada gerçekten kalıcı ve büyük bir 
etki yaratıyoruz. Yakın bir gelecekte Çocuk Felci tama-
men yok edilmiş olacak ve bunu sizlerin sayesinde ba-
şaracağız.

Başkan olarak görevimi, lisede oynadığım okulun 
baskebol takımındakine benzetiyorum. Görevim topu 
öne doğru taşımak ve takım arkadaşlarıma da boş ol-
dukları an topu geçirmekti. Onların atış yapmalarını 
görmek kadar beni memnun eden bir şey yoktu.

O zamanlar "çak bir beşlik" gibi, avuçları kar-
şılıklı vurmak şeklinde bir uygulama yoktu ama her 
baskettten sonra çak bir beşlik yapmış olmayı çok is-
terdim. Şimdi bunu sizlerle yapmak için sabırsızlanı-
yorum. Şöyle düşünün: Vakfa da çak bir beşlik demek 
için yapabileceğiniz o kadar çok şey var ki.  Ben Huang 
ailesinin beş üyesi, eşim, üç çocuğum ve kendim olmak 
üzere başladım ve bunu her yıl muntazam olarak bağış 
yaparak devam ettiriyorum. 

Şimdi sizlerden önümüzdeki yıl kaç tane beşliği ve-
rebileceğinizi soruyorum. İster beş veya daha fazla çek 
yazın, beş tane daha fon yaratma aktivitesi yapın, beş 
tane bağışçı bulun ya da beş dolar daha fazla bağışta bu-
lunun; her beşlik sayılacaktır.

Bu yıl sosyal medya hesaplarımı tüm dünyada Ro-
tary Vakfına yapılan bu beşli katkılara ayıracağım ve 
bizi hedefe daha çok yaklaştıran cömert insanların hi-
kayelerine yansıtacağım. Facebook hesabımda (@gary-
ckhuang) beni takip edin ve hikayelerinizi paylaşın. Ve 
lütfen kendi beşli katkınızı da yazmaktan çekinmeyin.

Hedefimizi yakalayalım ve yolumuza devam ede-
lim. Kulüplerin harika projeleri var ve bize güveniyor-
lar. Şimdi saha sizin, Atışınızı yapabilirsiniz. Bu yılı 
Vakfın en başarılı yılı yapalım.
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Sizinle ele almak istediğim bir çok güzel problem var 
Rotary küresel bağış talepleri sayısı patlamış durum-
da. Rotaryenler bağışlarımızın şaşırtıcı etkilerini gö-

rüyorlar ve küresel bağışların gücünü kullanarak büyük proje-
lere girişmek istiyorlar. 

Küresel bağışlarımızın çok önemli bir yanı, projeyi planlar-
ken süreklilik konusuna verdiği önemdir. Bir probleme el atmak 
için bir araya geldiğimiz zaman, bir çek yazıp arkamızı dönüp 
gitmiyoruz. Bizler yaşamları değiştiriyoruz. Biz sürdürülebilir 
çözümler üretiyoruz. Bu nedenle küresel bağış müracaatlarının 
sayısının artmış olması iyi bir şeydir ve Rotaryenlerin kendi-
lerini hizmete adamış olmalarını göstermektedir. Ancak daha 
fazla sayıda küresel bağışa fon temin etmek için Rotary Vakfı-
mızı büyütmemiz gerekmektedir.

Bir diğer güzel problem, bir felaket anında Rotaryenlerin 
acil yardımı en iyi şekilde destekleme konusundaki duyarlılık-
larıdır. Felaketlere acil müdahale programlarımız sayesinde 
kulüplerimiz yeni bir fondan yardım alabilirler ama, ancak bu 
fona katkıda bulunmuşlarsa bunu yapabilirler. Rotaryenlerin 
acil durumlarda tekrar yapılanma yapabilmelerini fonlayabili-
riz ama adımı sizlerin atması gerekmektedir.

"Çocuk felcine son"a çok yakın bir konumdayız. Her biri-
miz yaşamımızda büyük şeyler yaptık. Ama dünyayı çocuk fel-
cinden ilelebet kurtaracak olan son damlaya katkı yapmış oldu-
ğunuzu bir düşünün. Hayatınızda bu kadar önemli ve büyük bir 
şeyi bir kere daha yapma şansınız herhalde olmayacaktır.

Eski bir deyim vardır: "Nereye gidersen git, kalbini de 
beraberinde götür." Siz de şimdi kalbinizi açın ve Vakfa bağış-
ta bulunun. Belki bu yaptığınız en önemli şey olabilir.

Bugün bağış yapın ve Facebook sayfamı ziyaret ederek her-
kese vermiş olduğunuz katkının sizi ne kadar iyi hissettirdiğini 
anlatın. Hepimiz birleşelim ve beraberce dünyayı değiştirelim.

Küresel Bağışlara olan talep 
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