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İngiltere

Dünya çevresindeki 
Rotary projeleri

dünyamız

Korup Milli 
Parkında 300’den 

fazla kuş cinsi 
bulunuyor

Panama
20 yıldır, Panama City’deki 

Rotaraktörler ülkenin 

hinterlandında bulunan yerli 

ve göçmen halkın sağlığı ile 

ilgili düzenledikleri medikal 

kamplara doktorlar, dişçiler ve 

eczacıları gönderiyorlar. Haziran 

2000’den beri bu misyonlar 

200’den fazla insanı tedavi 

ettiler. Bu yıl, Panama Rotary 

kulübü de vefat etmiş üyeleri 

Fred Virgil anısına bu ziyaretlerin 

sayısını arttırdı. Mayıs ayında 

kulüp üyeleri ve tıbbi personel 

Herrera bölgesindeki Chepo 

kasabasını ziyaret etti. Orada 

900 kişiye sağlık taraması, 

ücretsiz ilaç dağıtımı, gıda ve 

yiyecek yardımı yapıldı.

Kamerun
Kamerun’un güneybatısındaki 

Korup Milli Parkı biyo-çeşitlilik 

açısından bulunmaz özelliklere 

sahip. Hükümetin önem 

vermemesi, bu bölgede avcılık 

yaparak yaşamlarını sürdüren 

kabileleri etkilemiş. Bu insanlara 

yardım etmek için Alberta’nın 

Peace River Rotary kulübü 

bir burs düzenleyerek, Korup 

Rainforest Conservation Society 

tarafından işletilen okulda 11-15 

yaş arasında beş çocuğa eğitim 

katkısı yapmış. Kulüp başkanı ve 

proje lideri Courtney Hughes, 

fakirlik, okur yazarlık ve proaktif 

ihtilaf çözümleri için yaşam 

koşullarının iyileştirilmesi ve 

koruma faaliyetleri düzenliyor. 

İngiltere
Demans hastalığının kişilere 
ve ailelere verdiği ızdırabın 
yanı sıra hastaların yakınları ve 
bakıcılarında da yarattığı stres 
ile ilgili olarak, Royston Rotary 
kulübü her ay “memory kafe” 
adıyla bir organizasyon yapıyor. 
Alzheimer ve demansın diğer 
türlerinden muzdarip olanlara, 
araştırmaların gösterdiği şekilde 
yaşam kalitelerini arttıracak sosyal 
etkileşim sağlanıyor. Roystone’lu 
Rotaryenler aktiviteyi eğlenceli 
yapmak için Sevgililer Günü, 
James Bond, okul günleri ve 
kraliyet törenlerini canlandırıyorlar. 
Yılda 1.500 $ tutan maliyet yerel 
destekle sağlanıyor ve toplum ve 
dostluklarını güçlendiriyor. 
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Arlington 
Mezarlığını her yıl 
3 milyondan fazla 
insan ziyaret 
ediyor. 

– BRAD WEBBER

ABD
10 yıldır, Alabama’nın Tuscaloosa 

Rotary kulübü her yıl 800’e 

yakın savaş gazisini başkent 

Washington’a götürmek için 

charter uçak ayarlayıp gazileri 

başkentte savaş anıtlarını ziyarete 

götürüyor. Kulübün son seyahati 

9 Mayıs’ta yapıldı. Projeyi başlatan 

Jordan Plaster, biri 99, diğeri 95 

yaşında II. Dünya Savaşı gazisinin 

grupta olduğunu, ayrıca 94 

Vietnam ve bir tane de Kore savaşı 

gazisinin de  geziye katıldıklarını 

söyledi. Toplam 95,000 dolarlık 

bütçe gerektiren aktivitede, 

15’i Rotaryen olan 65 gönüllü 

kendileri için 700’er  dolar vererek 

gruba eşlik ettiler.  

Samoa
2009 yılının Eylül ayındaki deprem 

sonrası meydana gelen 12 

metrelik dalgaların oluşturduğu 

tsunami’nin sonucu 190 kişinin 

yaşamını yitirdiği ve geniş çaplı 

hasarın meydana geldiği olay 

sonrası Shelter Box ekibine yardım 

ederken, Apia Rotary kulübü 

üyeleri, sapa yerlerdeki okullarda 

okulların kötü durumda 

olduklarını ve temel malzeme 

ihtiyaçlarını gözlemlemişler. 

Okuma yazmaya odaklanan kulüp, 

Yeni Zelanda’nın Ashburton ve 

Riccarton Rotary kulüpleri ile 

okuların tesisat sistemlerini yapıp 

mobilyalarını yüzlerce kitapla 

beraber temin etmişler. Apia 

kulübü de kitapları dağıtmış.

Veteranlar II. Dünya Savaşı 

abidesini, Vietnam Gazileri 

abidesini, Deniz Kuvvetleri 

Savaş Anıtını ve Arlington 

Ulusal Mezarlığını ziyaret 

ettiler ve programla koordineli 

olarak organize edilen nöbet 

devri törenini izlediler. Vietnam 

Savaşına katılmış olan Morris 

Souders Jr., bu günün kendisi 

için hayatının en güzel 

günlerinden biri olduğunu 

belirtti. Plaster, gittikleri her 

yerde turistlerin sıraya girip 

gazilere teşekkür ettiklerini 

belirtirken, bir çoğunun da 

ilk kez başkenti gördüklerini 

hatırlattı.
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