Rotary'den kısa haberler
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ARJANTİN

4855. bölge, çocuk felci ile ilgili geniş
kapsamlı bir halkla ilişkiler kampanyası
başlattı. Ulusal bir gazetede de yer alan
kampanyada, Arjantin'in birinci liginden iki futbol takımı River Plate ve Racing Club takımlarının katkıları
organize edildi. Geçen sezonun ikinci yarısında, her iki
takımın oyuncuları da “Çocuk Felcine güle güle” yazısı bulunan pankartlarla maçlara çıktılar. Aralık ayında, bölge Racing Club takımına Hizmet yoluyla Barış ödülünü takdim etti.

ABD
[2] The

Rotarian dergisinin
“Polio'dan İlginç Hikayeler” adlı
çizgi karakterler içeren kitabından esinlenen Alabama Eyaletinin Alabaster Ortaokulun
öğrencileri, resimler yaparak
toplumda bilinçlendirme yapmak
amacıyla kullanmaya başladılar.
Her bir resim çocuk felci aşısının
geliştirilmesinin ve çocuk felcine
karşı sürdürülen savaşın evrelerini
anlatıyor. Alabaster Pelham Rotary Kulübü bu resimleri geçtiğimiz Noel'de düzenlediği fon
yaratma kermesinde teşhir etti.
Bundan esinlenen yerel işletmeler
de resimleri sergilediler.

Polio'dan
ilginç
hikayeler
kitabı,
Yunanca,
İtalyanaca,
Korece ve
Urdu lisanına

tercüme
edildi.

[3] 21

KANADA

Eylül'de Dünya Barış
Günü kutlamalarında,
Ontario'nun Windsor-Roseland
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Rotary Kulübü, Michigan ve Ontario Eyaletlerini kısmen içine alan
6380. bölgede, Detroit
Nehri kenarında 5 kilometrelik
parkurda bir akşam yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşün bitiş çizgisinde katılan 400 Kanadalı ve
Amerikalıyı bir barbekü ve bir
konser bekliyordu. Barış konusunda promosyon amacıyla, Kulüp, barış sürecine taviz vermeyen
destek kapsamında üzerinde “May
Peace Prevail on Earth” yazan
okulları da ödüllendiriyor. .

[4] Haiti'nin Saint Marc RoHAİTİ

tary Kulübü ve ABD'nin Florida
Eyaletinin Sanibel Captiva Rotary
Kulüpleri, Saint Marc'ta bir
okulda sıhhi tesisat ile ilgili bir
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projede beraber çalıştılar. 750 kişilik okulda
bina içinde tuvalet bulunmuyordu. Yeni inşa edilen bir
binada içinde sürekli olarak su bulunan, tuvaletler, lavabolar ve yedek su deposunun yer aldığı
mekan yaratıldı. Proje için gerekli
fonlama, Florida'nın Sanivel Rotary Kulübü, 6960. bölge ve Rotary Vakfı tarafından karşılandı.
Yerel bir mimar ve müteahhit de
tasarım ve planlar konusunda yardımcı oldu.
GÜNEY AFRİKA
[5] Belçika,
Almanya ve Güney

Afrika'dan Rotary Kulüpleri biraraya gelerek, Güney Afrika'da
maddi imkansızlıkları olan gençler
için eğitimsel gelişme sağlayan bir
organizasyon olan “Born in Africa”
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River Plate
takımının resminin yer aldığı
4855. bölgenin
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Facebook
sayfası 16,000
ziyaretçi aldı.

için değeri 36,000 dolar
olan Toyota marka van
temin ettiler. Rotary
grup kulüplerinin ikinci kez aynı
organizasyona temin ettikleri çocukların kamplara ve dış mekan faaliyetlerine ulaşımını sağlıyor.
Katkıda bulunanlar arasında
Belçika'dan Antwerpen - Amerloo,
Asse ve Tervuren, Almanya'dan
Düsseldorf Schlosssturm ve Güney
Afrika'dan Plettenberg Bay
bulunuyor.
HİNDİSTAN
[6] Chennai'
de Bengal Körfezin-

deki bir plajda Ekim ayında yapılan
bir yemek festivalinde, bölgede temiz su, sanitasyon, sağlık, eğitim ve
mesleki öğretimin promosyonu için
fon yaratıldı. 3 günlük aktivite
3230. bölge tarafından organize

FİLİPİNLER
[7] Davao
şehrindeki

edildi. Kısaca EAT olarak adlandırılan ve 6 tadın festivali
anlamına gelen Enjoy Arusuvai Thiruvizha de Hint mutfağından 100'den fazla yemek sunuldu.
Elde edilen gelir ile bölgenin
Happy Village, Happy India projesine katkı sağlandı.
LÜBNAN

Kasım ayında, Saida'daki Deniz
kalesi End Polio Now yazısı ile
ışıklandırılmıştı. Önemli bir arkeolojik kalıntı olan kale 13. yüzyıldan kalma olup karaya ince bir
yol ile bağlı olan bir adada bulunuyor. Saida Rotary kulübünün organ i z a syonu nd a ge rçe kle ş e n
ışıklandırma aktivitesi ile ilgili düzenlenen resepsiyona ABD Lübnan Büyükelçisi de dahil olmak
üzere 200'den fazla katılım oldu.

1968
yılından beri

Güney Filipinler Tıp
Merkezinde, kanser tedavisi gören fakir çocuklar, çoğu
kez yakın bölgede kalamadıkları
için tedavilerine devam edemiyorlar. Waling Waling Rotary kulübünün başlattığı “Umut Evi”
projesi, 25 pediatrik kanser hastasına barınma imkanı sağlıyor. Tıp
merkezinin kampüsünde organize
edilen program, başladığı 2007 yılından bugüne kadar 1,800'den
fazla hastaya tedavi imkanı sundu.

Lübnan'da

çocuk felci
aşısı zorunlu
oldu.
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