
İngiltereKanada

Hindistan

Malawi

Trinidad
ve Tobago

“Harekete Geçenler” 
dünyada neler yapıyorlar?

dünyamız

İnsanlık için 
Habitat’a göre 

Malawi’de 
önümüzdeki 10 

yıl, her yıl için 
21.000 konut 

ihtiyacı var.

Kanada
British Columbia’daki Langley 

Rotary Kulübü yerel bir 

arboretum’da bir merkez inşa 

etmeye karar verdi. Yerel olarak 

yetişen kırmızı ardıç, çam 

ve köknardan yapılan kolon 

ve kirişlerden oluşan bina 

geçtiğimiz Haziran ayında açıldı. 

Kulüp üyesi Allan Richmond, 

Langley’de muntazam toplanan 

bir çok sivil toplum kuruluşu 

olduğunu söylerken, bu projeyi 

bu tür kurumların kullanmaları 

için yaptıklarını belirtiyor. Kulüp 

proje için 190.000 dolar temin 

etti ve Langley kasabası da 

bu miktara eşdeğer katkıda 

bulundu. Yerel halk da işgücü ve 

malzeme konusunda yardımcı 

oldu.

Trinidad ve Tobago
Central Port of Spain Rotary 

kulübü tarafından sponsorluğu 

üstlenilen Birleşmiş Milletler 

Model organizasyonuna 

Karayiplerden 100’den fazla 

orta öğrenim talebesi katıldı 

ve diplomatik becerilerini 

gösterdiler. İki gün süren Genel 

Kurul oturum modelinde, 

gençler özellikle mülteci 

krizine yönelik yaklaşımlarını 

kendilerinin rastgele bir seçim 

sonrası temsil ettikleri ülkeler 

adına savundular. Venezuela’dan 

kaçan ve Trinidad Tobago’ya 

yerleşen dört yarışmacı, 

Afganistan ve Guyana’yı temsil 

etmelerine rağmen, mülteci 

olarak yaşadıkları tecrübelere 

değindiler.  Değerli bilgiler içeren 

yarışma kulüp üyeleri tarafından 

da izlendi.

Malawi
Beş çocuğu olan ve yaklaşık 10 
metrekarelik çamur  ve tuğladan 
yapılmış, sazdan bir çatı altında 
yaşayan dul bir kadın, orada çalışan 
İnsanlık için Habitat üyelerinden 
ve ikisinin eşlerinin da katıldığı 
dört Rotaryenden yardım aldı. 
Gönüllüler Mart ayında 3 odalı, 
36 metrekare bir ev inşa ettiler. El 
Paso Texas Rotary kulübü üyesi 
Carey Beamesderfer, Doug Borrett 
ve David Driscoll ve Antony New 
Meksiko Rotary Kulübü üyesi Joann 
Navar, El Paso’daki “Habitat for 
Humanity” (İnsanlık için Habitat) 
kurumunun yönetim kurulunda 
görev yapmaktalar.
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İngiltere ve 
Gallerde 2.500 mil 
uzunluğunda 
Ulusal Yürüme 
yolu bulunuyor

– BRAD WEBBER

Birleşik Krallık
Her yıl Galler’de yapılan yıllık 

yürüyüşe bu yıl Haziran ayında 

200’den fazla kişi katıldı ve tam 

bir günde 40 millik yol katedildi. 

Bu yılki organizasyonda 22,000 

dolar fon temin edildi. “Para 

toplamanın bir çok yolu var ama 

yürüyerek bir ülkeyi boydan 

boya geçmek herhelde bunların 

en enteresanlarından biridir” 

diyen Llanidloes Rotary Kulübü 

üyesi Paul Jones, aktivitenin 

Newtown ve Machynlleth Rotary 

kulüplerinin de sponsorluğunda 

yapıldığını belirtti. Her üç kulüp 

de katılımcılara belirlenmiş olan 

yol boyunca yemek ve alkış 

desteği verdiler.  Machynlleth 

sahilinden başlayan yol, orta 

gallerin dağlık bölgelerinden 

Hindistan
Temmuz ayında, West Garo vadisinde 

yoğun sel ve yağışların sonucu 

100.000 kişinin yerlerinden 

olmasıyla, NEHU (North Eastern Hill 

University) Rotaract Kulübü derhal 

devreye girdi. Rotaractlar  Guwahati 

East Rotaract Kulübü de dahil olmak 

üzere fakülte hocalarından, 

çalışanlarından ve öğrencilerden 

bağış topladılar. Beş NEHU 

Rotaraktörü en çok etkilenen 

kasabalardan biri olan ve 180 mil 

uzaktaki Haribhanga’ya sponsorları 

olan Orchid City Schillong Rotary 

Kulübünün temin ettiği bir araç ile 

gittiler. Yanlarında getirdikleri pirinç, 

kurabiye, sabun, temizlik malzemesi , 

kadın hijyen malzemeleri ve giyecek 

eşyalarını 200’den fazla eve dağıttılar.     

geçtikten sonra İngiltere 

sınırının geçildiği yerdeki Anchor 

Inn pub’ında son buluyor.                                             

Jones, her yıl başladıklarının 

sonunu getirmeye çalışan 

insanlara rastladığını  belirtirken, 

kendi görevinin de yürüyüşün 

en arkasında kalan grubu 

yönlendirerek bitirmelerini 

sağlamak olduğunu söylüyor. 

Katılımcılar 13 yaşındaki 

gençlerden tutun da bitirdiği için 

yaşlı gözlerle herkesi selamlayan 

ihtiyarlardan oluşuyor. Bir yıl 

önce bitiremediği için ertesi yıl 

gelip rekor kıranın da bulunduğu 

organizasyonda her bir 

katılımcının ilham dolu yaklaşımı 

yarışın popülaritesini arttırıyor.
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