
Rotary dünyasından projeler

GÖZLEM

Dünyadan Özetler

temizleniyor ve saklanıyor. Kulüp 
üyeleri buzdolaplarını yerleştirmek ve 
gözlemleme sorumluluğunu taşıyorlar. 
Kulübün bir diğer projesi olan “Rotary 
Shelf” (Rotary Rafl arı) bu projeyi de 
tamamlıyor. Rotary rafl arı projesinde 
pirinç, mercimek, şeker ve meyva gibi 
yiyecek malzemeleri bağış yapanlar 
tarafından rafl ara asılıyor. Pinto, bu 
girişimin arkasındaki fi krin yiyecek 
zincirlerinin bozulmaya fırsat vermeden 
ve çöpe atılmadan tüketilmesini 
sağlayarak insanların beslenmesine 
yardımcı olmak olduğunu belirtiyor.
Yazan: BRAD WEBBER

1 ] HİNDİSTAN
Açlık Hindistan’da her zaman sorun 
olmuştur ve eksik beslenme yılda 200 
milyon kişiyi etkilemektedir. Satamadıkları 
yemekleri çöpe atan restoranların önünde 
dolaşan karnı aç çocukların yara� ığı derin 
tezatı  dikkate alan Bangalore Brigades 
Rotary Kulübü bu konuda çalışmaya 
başladı. Kulüp soruna çözüm bulmak için 
Indranagar mahallesindeki restoranlara 
küçük buzdolapları yerleştirdi. Programa 
katılan restoranlar, artan yemeklerin 
yanına su şişeleri de koyarak tekerlekli 
buzdolaplarını kaldırıma çıkarıyorlar. İhtiyacı 
olan Bangalor’lular ücretsiz olarak buradan 
yiyeceklerini alıp karınlarını doyuruyorlar.
Kulübün geçmiş dönem başkanlarından 
Vamla Pinto, buzdolabı yöntemini kullanan 
beş restoran olduğunu ve bir amaç uğruna 
çalıştıkları için memnuniyet duyduklarını 
ifade e� i. Üzerlerinde Rotary logosu bulunan 
4 ile 7 ayak büyüklüğündeki buzdolapları 
programa katılan restoranlar tarafından 

Hindistan’da her 
gün yaklaşık 3,000 
çocuk açlık ya da 
kötü beslenmeye 
dayanan 
hastalıklardan 
yaşamını 
kaybediyor

2

1

4

5

3 ] PORTEKİZ
1960 ve 1970. bölgelerden bir düzine Rotaryen, 
Portekiz’in çevreci kurumlarından biri olan 
Quercus’a ait Monte Barata’da 4,500 dönümlük 
arazi üzerine 1,500 ağaç dikti. 11 Mart 2017’de 
ekipler 28 dönümlük bir alana da mantar meşesi 
ve bölgeye uygun cins ağaçlar dikerek ülkede 
Rotary hareketinin yeşil damgasını temsil eden bir 
alan yaratmış oldular. Proje São João da Madeira 
Rotary Kulübünün başkanı Inês Reis tarafından 
başlatıldı.  Fon yaratmak için Rotaraktörler 
Lisbon’da yapılan “Rio’da Rock” festivali için 300 
bilet ve T-shirt sa� ılar. Satışlardan 4.000 dolardan 
fazla gelir elde edildi.

2 ] KANADA
Noel zamanında, New Brunsw�ck’tek� Chatham Rotary Kulübü, zor durumdak� bölge sak�nler�n� 
b�raz sıcak tutmak �ç�n p�jamalar dağı� ı. 10 tane otomob�l bay�l�ğ�n� toplama noktası olarak 
bel�rleyen kulüp, kısa zamanda 1,200 p�jama topladı. Projen�n d�kkat çekmes� �ç�n kulüp üyeler� 
otomob�ller� p�jamalardan yaptıkları perdeler �le kapladılar. Otomob�l almak �steyenler ve satıcılar 
konuyu c�dd�ye alarak otomob�ller�n �ç�n� p�jamalar �le doldurdular. P�jamalar daha sonra Salvat�on 
Army, F�rst Nat�ons Commun�t�es ve Sur�yel� göçmenler de dah�l olmak üzere çeş�tl� gruplara 
dağıtıldı. Projey� başlatan Rotaryen Paula Trueman, bu kadar çok �nsana yardım edeb�lmen�n �ç 
açıcı b�r duygu olduğunu bel�r� �.

Mantar meşesinden ilk 
mantar tabakasını elde 
etmek 25 yıl alıyor.
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5 ]GANA
Gana’nın yukarı batı bölgesinde yer alan Jirapa yerleşkesinde 
bulunan evlerin çoğunda gece elektrik bulunmuyor. Özellikle okula 
giden çocuklara yönelik olarak düzenlenen projede, Accra Ridge  
ve Wa Rotary kulüpleri 9102’nci bölgenin tanımlı bağışını kullanarak 
bölgede yaşayan ailelere 100 adet güneş enerjisi ile yanan lambalar 
dağı� ılar. Accra Ridge Rotary kulübü başkanı Sampson Djan 
Amoaka, şartların iyileştirilmesi sayesinde çocukların okuldan 
döndükten sonra da çalışabildiklerini ve bu sayede akademik 
durumlarını iyileştirdiklerini belirtiyor. 6,700 dolarlık girişimde her 
aileye bir lamba verildi  ve köyün meydanında da iki sokak lambası 
yerleştirildi. 

4 ]GÜNEY AFRİKA
Dundee Rotary Kulübü giysileri kullanarak vahşi yaşamı koruyor. Kulüp üyesi 
Peter Kuyler’in tasarladığı T-Shirt ve bisiklet atletinin üzerindeki “Katliama 
Son: Yasadışı Avlanmaya Savaş” ilüstrasyonu, boynuzları için yasadışı avlanan 
gergandaların tehdit altında oldukları bilincini topluma yaymaya çalışıyor. Kulüp 
üyeleri atletlerin satışından 1.000 dolar fon yara� ılar. Elde edilen gelir, KwaZulu-
Natal korucularını destekleyen Ezemvelo KZN Wildlife’ın bünyesindeki Gergedan 
Güvenlik Programına aktarıldı. Kuyler, programın esas amacının güney 
Afrika’daki en eski genetik havuzun büyüme ve çoğalmasının güvenli bir ortamda 
yapılmasını sağlamak olduğunu belirtiyor. 
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