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DÜNYAMIZ

Dünyadaki  Rotary Projeleri

Ekvator
Yaklaşık dört yıl önce, 7.8 şiddetinde 
bir depremin Ekvator sahilindeki 
toplumların bulunduğu bölgede 
yıkıcı etki yaratmasından sonra, Quito 
Occidente Rotary Kulübü, depremin 
merkezine yakın olan Don Juan balıkçı 
kasabasında yaşayanlara yardım etmeye 
devam ediyor. 2016 yılında, Quito'lu 
Rotaryenler, balıkçıların sürdürülebilir 
bir operasyona geçişlerini temin 
etmek için mobilize oldular ve diğer 
kulüpler ve sivil toplum örgütleriyle 
birleşerek inşa edilen bir balık işleme 
merkezinin inşaatına 24.000 dolarlık 
katkıda bulundular. 2020 Temmuz'una 
gelindiğinde, balıkçı toplumu COVID-19 
pandemisinin ekonomik etkilerini 
hissetmeye başladıklarında, kulüp 
üyeleri, orada yaşayan yaklaşık 300 
ailenin 80 tanesine, depremden sonra 
kurulmuş bir organizasyon olan Don 
Juan Artisan Balık Üretim Derneği ile 
müşterek çalışma ile gıda kitleri temin 
etti.

Amerika Birleşik Devletleri
Bir Wisconsin Rotary Kulübü, tamamen 
tabii bir metod kullanarak bakımını 
yaptığı bir belediye parkındaki 
istenmeyen otları ortadan kaldırıyor: 
Keçiler. Haziran ayında, Milwaukee 
şehrinin Kuzey banliyölerinde bulunan 
Mequon-Thiensville Sunrise Rotary 
Kulübü, 40 tane keçiyi parka götürdü 
ve çevre dostu olan bu temizliği yaptı. 
Bir üreticiden kiralanmış olan keçiler, 
geyik dikeni, kurtkulağı gibi otları, 
Rotaryenlerin erişmekte zorlandığı 
alanlarda temizliği yaparken, yılda iki 
kez yapılan bu temizliğe 100'den fazla 
gönüllü de katıldı.

“Özellikle geyikdikenini normal 
yollardan toplasaydık, bu kadar büyük 
bir etki oluşturamazdık"  diyen kulüp 
üyesi Connie Pukaite, "Rotaryenler 
keçilerin padoklarındaki elektrik çitleri 
kurdular, vardiya ile çalışarak keçileri 
gözlemlediler ve su verdiler, ve günde 
iki kez çitleri kontrol ettiler. Bir çok 
arazi sahibi yerel kişi de konu ile ilgili 
bilgi almak için başvurdu. Başvuranlar 
arasında kendi arazileri üzerindeki geyik 
dikenlerinden kurtulmak isteyen bir 
Belediye de yer aldı.
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5.6 
MİLYON  
MALAWİLİ'NİN TEMİZ SUYA 
ERİŞİMİ YOK

Moldovya ve Romanya
Rotaraktörlerin başlattığı bir proje 
olan "Mutluluk Kupası"nda kulüp 
üyeleri çay, sıcak şarap ve mevsimin 
diğer içeceklerini iki ülkede sınırları 
olan 2241. bölgenin noel pazarlarında 
yaklaşık 10 yılı aşkın bir süredir 
dağıtıyorlar. Moldova'nın Chişinau 
Rotary Kulübü üyesi Dan Zagnat, 
üyelerin sıcak içkileri üzerinde projenin 
ve bölgenin logosu olan bardaklarda 
sattıklarını belirtiyor: Ana hedef bardak 
satmak, içindeki içecekler ekstra, diğer 
bir deyimle isteyen bardağı boş olarak 
ya da dolu satın alabiliyor. 2020 yılı için 
pandemi nedeniyle aksama yaşanmış 

Moğolistan 
Ulanbator Peace Avenue Rotary Kulübü,
Ger İnovasyon Hub'ında kurulmuş olan 
bir kütüphane ile okur yazarlığı arttırmak 
için başlattığı "Haydi Okuyalım" girişimini 
genişletti. Lokal merkez, yaklaşık üçte 
birinin yaşları 18'in altında olan 6.000 
kişiye hizmet götürüyor. Haydi Okuyalım 
(Let's Read) programı, kütüphaneleri, 
engellilere göre hazırlanmış olanlar da 
dahil kitaplar ve okunacak malzeme 
ile dolduruyor. Resimli kitaplar, sesli 
kitaplar, Braille kitapları ve işaret 
dili kitapları bulunuyor. Kulüp üyesi 
Suvd Nergul, özel ihtiyaca hitap eden 
ekipmanlar da temin ettiklerini belirtiyor. 
Narlag Ulanbatur Rotary Kulübünün 
girişiminden esinlenen aktivite, hem 
ülkede hem de yurt dışında işbirliğinin 
gücünü gösteriyor. Haydi Okuyalım 
programı, aileler, öğretmenler ve 
kütüphaneciler için eğitim oturumları 
da kapsayan bir aktivite olarak dikkat 
çekerken, Moğolistan'daki bir çok 
Rotaryen, Rotary Kulübü ve sponsorların 
yanı sıra, Hong Kong, Japonya ve 
ABD'deki Rotaryenlerden gelen destekler 
sayesinde sürdürülüyor.                                 

 — BRAD WEBBER

Malawi
Lilongwe Rotary Kulübü üyeleri, Rotary 
toplantısında öğle yemeği yemeyerek, 
elde kalan para ile Chiweza kasabasında 
iki adet su kiosku kurulmasını temin 
ettiler. Üyelerin bir çoğu, yemeğin 
maliyetinin çok üzerinde ilave katkıda 
da bulundular. Kulüp üyesi Norah 
Chavula Chirwa'nın açıklamalarına 
göre, Rotaryenler yapı için 2.400 dolar 
topladılar. Bunlardan birincisi 6.500 
talebenin bulunduğu Chimwala 
İlköğretim Okuluna su temin etmek, 
ikincisi ise kasabaya su getirmek için 
harcandı. Rotary suyu getirinceye kadar, 
okuldaki talebelerin içilebilir suya ve 
kullanma amaçlı sıya erişimleri yoktu. 
Kasabada oturanlar için temin edilen 
sudan gelen ücret, okuldaki çeşmelerden 
akan suyun sübvansiyone edilmesi için 
kullanılacak. Geçtiğimiz Mayıs ayında her 

bulunuyor. Proje kanalıyla, Romanya'nın 
Sibiu Rotaract Kulübü 7.000 dolar 
fon yaratarak bir hastane için gerekli 
kardiyo ekipmanını temin etti. Cluj-
Napoca, Romanya (Cluj-Napoca, Cluj 
Napoka Cetatuie, Cluj-Napoca SAMSV 
ve Visio Cluj-Napoca) dört Rotaract 
kulübü 6.000 dolar fon yaratarak 
şehirlerindeki Dominic Stanca Kadın 
Doğum ve Jinekoloji kliniğinde yeni 
bir ayakta tedavi merkezi departmanı 
kurdular.

iki sistem de çalışmaktaydı ve gerek ergen, 
gerekse de çocukların yaşamlarını değiştiren 
farklılık yaratmıştı. Daha önce su, belli bir 
uzaklıktaki açılmış olan kuyulardan sıraya 
girerek temin ediliyordu.

14 KULÜP
2019 YILINDA

MUTLULUK KUPASI  FON 
YARIŞINA KATILDI


