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Ni Hao, Sevgili Rotaryenler

Bu yıl yapılacak olan Konvansiyon için şimdi-
den plan yapmaya başladığınızı ümit ediyo-
rum. Pasifik Okyanusu etrafında yaşayan Ro-

taryenler şimdiden heyecanlılar. Önümüzdeki yıl gü-
zelliği ile ünlü Hawai adasında buluşacağız.

Şimdiden Honolulu Konvasiyonu için kaydınızı 
yaptı iseniz, 2019-20 döneminde Rotary Vakfının yeni 
katkı rekoru için nasıl yardım edeceğinizin planlarını 
da yapın. Dünyanın her tarafında yaşamları değiştiri-
yoruz ve bunu sizlerin sayesinde yapıyoruz.

Sizlere belki sıkça Yıllık Fona katkı konusunun öne-
mini hatırlatıyoruz. Bu katkılar sadece çocuk felcini 
yoketmek için değil ama dünyayı daha iyi bir yere dö-
nüştürmek ve Rotary bağışlarını daha yaygınlaştıra-
bilmek imkânı için kullanılıyor.

Ama bir çoğunuz, bunun kadar önemli olan bir şe-
yin daha olduğunu belki bilmiyor. Vakfın Daimi Fonu-
na katkı geleceğimizi garanti ediyor. Sizlerin de bu fona 
katkı için mirasınızın dağılımını düşünmenizi istiyo-
rum. Bu fonun yatırımların her yıl elde edilen 100 mil-
yon dolar ile her türlü yaşam kurtaran ve değiştiren 
projeye el atmak mümkün olmakta. Bu sayede Vakdı-
mızın uzun vadede güvencesi sağlanmış olacaktır.

Bu ay sizleri iki önemli konuda alkışlayacağım. Bi-
rincisi Taipei Rotary Kulübü Yuvarlak Masa toplentı-
ları. Üyeler kulüp başkanı Jeff Lin'in göreve başlama 
seremonisinde Çocuk Felci Fonuna 10.000 dolar kat-
kıda bulundular. Bundan birkaç gün sonra da, Kore'nin 
3750. bölgesi Arch Klumph Society'ye 6 yeni üye daha 
katarak toplam üye sayısını sekize çıkardı. Bu harika 
iş için bölge guvernörü Yun Young-Jung'u tebrik ediyo-
rum.

Rotaryenlerin cömertliği hayatıma neşe ve amaç 
vermeye devam ediyor ve sizin de aynı duyguları taşı-
dığınızı ümit ediyorum. 
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Dostlarım; Dünya Çocuk Felci günü Ekim ayında ve biz-
ler bir meydan okuma ile karşı karşıyayız. Afganistan 
ve Pakistan'dan gelen haberler daha çok çalışmamız 

gerektiğini gösteriyor. Bu haberler bize çocuk felci virüsünün 
hızlı ve kolay yok olmayacağını söylüyor.. 

Bu olay herşeyden önce bize ihtiyacın olduğunu gösteriyor. 
Başarıya ulaşmak için kararlı olmalı ve taahhütümüzün bir za-
man sınırı olmadığını göstermeliyiz. Biz sonuna kadar bu işin 
içindeyiz ve bu korkunç hastalığı yeneceğiz. Çocuklar ve ailele-
re yaşamı geri verip toplumlarda umudu oluşturacağız.

Küresel Çocuk Felci Yoketme Girişiminde Bill & Melinda 
Gates Vakfı gibi her katkıyı 1'e 2 arttıran dostlarımız olduğu iin 
şanslıyız. Şimdidden Tip 2 virüsü yok ettik ve Tip 3 virüsünü de 
yok etmek üzereyiz. Hindistan Çocuk Felcinden arındırıldı ve 
kısa bir süre sonra Afrika da aynı konuma gelecek.

Çocuk felcini sona erdirmedeki en önemli faktör sizsiniz. 
Afganistan ve Pakistan halkları son yıllarda çok zorluklar yaşa-
dılar. Çocuk felci sadece bu zorluklardan biri. Onlar için bu giri-
şim imkansız gözükebilir. Ama Rotaryenler için değil. Biz olayı 
karşı konulamaz olarak görmüyoruz. Bu bizim için bir meydan 
okumadır ve harekete geçen insanlar olarak meydan okumalara 
karçı duruyoruz.

Konfiçyüs der ki, "Şayet insan erdemli ise, yalnız başına 
bırakılmayacaktır. Aynı düşüncede olanların gelip des-
tek olacakları kesindir. " Rotary'de biz bu kelimeleri çok iyi 
anlıyoruz. "Kendinden Önce Hizmet" dediğimiz zaman bu er-
dem için biraraya geliyoruz. Tüm dünyada aynı düşüncede olan  
kardeşlerimizin de bize katılacaklarını biliyoruz. Dünyada iyi 
şeler yapmak ihtiyacımız bizleri biraraya getirdi. 

Bu hastalıktan dünyayı kurtarabiliriz. Ve bunu süregelen ta-
ahhüdünüz ve cömertliğiniz ile sizler yapacaksınız. 

Tarihin bir parçası olun!  Son zor virajda ve son meydan oku-
mada bize yardımcı olun. Bağışlarınız için  endpolio.org/do-
nate'i kullanın.
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çok yakınız

Vakfa 
destek 
geleceği 
garantiye 
almaktır

VAKIF BAŞKANININ MESAJI

Gary C.K. Huang
Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı


