VAKIF PENCERESİNDEN
Dünyada barışı
oluşturmaya yardım edin?

UR

Mart ayı bir dönüm noktasıdır

M

art ayı Rotary’nin başarıları üzerine düşünme
fırsatı yaratır. Bu ay içinde Dünya Rotaract
Haftası, Dünya Kadınlar günü, Su ve Okuma
Yazma gibi Rotaryenlerin dünya genelinde aktif oldukları konuları bize hatırlatır.
Dünyada çeşitli ülkelere yaptığım seyahatlerde, Rotaractlardan ve onların Rotary ailesine yaptıkları katkılardan hep
etkilendim. Yönetim Kurulumuzda görev almış olan üstün
yetenekli kadınla çalışma fırsatım oldu. Rotary Vakfının, artan nüfusumuzun kritik sorunu olan su ve sanitasyon konusundaki inanılmaz katkılarına şahit oldum.
Tüm ay boyunca okuma yazma konusunu kutlarken, Rotaryenlerin basit, yaratıcı ve sürdürülebilir yöntemlerle zayıf
eğitim kısırdöngüsünü nasıl kırdıklarını gördüm. Okuma
yazma, sağlıklı ve üretken bir yaşam için kritik bir rol oynuyor. İster yerel bir okulda CLE (closed language encounter)
metodu veya bilgisayar destekli okuma yazma sistemi ile yetişkinler ve çocuklara eğitim getiren gönüllü çalışma olsun,
veya çocukların gereksinim duydukları ders kitaplarını temin
etme olsun, Rotaryenler binlerce kişiye yardım etmişlerdir.
Sözlerimiz ve başarılarımız bir dönüm noktasına gelmiştir. Artık gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz hedeflere bakmalıyız. İvmeyi sürdürmeliyiz. Bu ayın kulübünüzün unutmayacağı bir ay olduğuna emin olun ki, gelecek yıl Mart ayında
daha büyük başarıları kutlayalım.
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başkanlığı yaptığım dönemde,
Rotary’nin dostluk için biraraya gelen ve dünyada iyi şeyler
gerçekleştiren insanların bir aşk hikayesi olduğunu
söylemiştim. Rotary yıllarımda defalarca toplumlar
ve kişilerin Rotary faaliyetlerinden nasıl faydalandıklarını gördüm. Bu faaliyetlerin çoğu, kulüp toplantılarında toplumun ihtiyaçlarını belirleme çalışmaları
sonucu ortaya çıkmakta.
Nisan ayı, Rotaryenler ve Rotary’nin daha iyi bir
dünya yaratmak için nasıl yardım edebileceklerinin güzel bir örneğidir. Nisan’da Gönüllüler Günü,
Dünya Sağlık günü, Dünya günü gibi önemli konuları kutlayacağız ve bu günlerin anlamı, bizim 6 odak
konumuzla yakın ilişkili durumda. Bu bana her Rotary kulübü üyesinin etkin bir gönüllü olarak bu kutlamalarda rol alması gerektiğini hatırlatıyor.
Ayrıca, dünyayı çalışmalarımızdan haberdar etmek, kendi hikayemizi anlatmanın da topluma karşı
bir görev olduğuna inanıyorum. Bunun bir yolu da,
bölgesel Rotary derginizi, özellikle “Dergi ayı” olan
Nisan’da desteklemekten geçer.
Peki; bütün bunların Rotary Vakfı ile ilgisi nedir?
Çok az sayıda girişimin fon ihtiyacı yoktur. Vakfımız
ise, ister bölge bağışı, ister global bağış olsun, çoğu
kez yardım edebilir. Vakfa yapmış olduğunuz katkılar, kulüp üyelerinin dünyada iyi şeyler yapmalarını
sağlayacak potansiyel fonu yaratmaktadırlar.
Bu yılki hedefim, Portekiz’in Lizbon şehrinde yapılacak olan Konvansiyonda, 2012-13 döneminde her
Rotaryenin bir şeyler vererek katkıda bulunduğunu
açıklamaktır.
Sizlere güvenebilir miyim?
Wilf Wilkinson
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