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Küresel çevrede   
Harekete Geçenler

dünyamız

Washington 
Eyaletindeki 

balık 
çiftliklerinde 

yılda 175 milyon 
balık üretiliyor.

ABD
Washington Eyaletinin 

Arlington Kulübü yaklaşık 4 ton 

atık ve yerel olmayan bitkiyi 

Stillaguamish nehrinin Portage 

Creek (dere) kıyılarından 

kaldırdı. Restorasyon 

çalışmalarında aralarında kara 

böğürtlen çalıları ve devedikeni 

gibi envazif vejetasyonlar 

kökten temizlendi.  Rotaryenler 

yerel olmayan bitkilerin nasıl 

tespit edileceğini Stillaguamish 

kabilesinden öğrendiler. 

Balıkların yetiştiği bir dere 

olduğu için derenin sağlıklı 

olmasını temin etmenin önemli 

olduğunu belirten Rotaryen 

Jim Kelly, burada somonların 

akıntıya karşı yüzerek 

yumurtladıklarını belirtiyor.

Meksika
Meksika’nın doğusundaki 

Veracruz eyaletinde yoğun 

yağışlar sonucu meydana gelen 

sel sonrası, Tampico Industriales 

ve Ciudad Madero Miramar 

Rotary kulüpleri, üyelerini 

mobilize ederek, sellerden en 

çok etkilenen Alamo’ya yiyecek 

kitlerini paketleyip ulaştırdılar.

Her bir pakette pirinç, fasulya, 

şeker ve süt gibi gıda maddeleri 

bulunuyordu. Tampico 

Industriales Rotary Kulübü 

başkanı Juan Manuel Perez, 

“Komşunun yardımına koşmak 

moral bir vazifedir. Felaketlerden 

sonra başkalarına yardım etmek 

Meksika’da hep yaptığımız 

bir şeydir zira bulunduğumuz 

bölge hava şartlarından 

etkilenmektedir” dedi.

Yunanistan
Geçtiğimiz Temmuz ayında 
Yunanistan’da Atina’yı da dumana 
boğan yangınlar sonrası Korinthos 
Rotary Kulübü üyeleri, yerel 
hastanede kan  arzını arttırmak 
için kan verdiler. Bölgedeki diğer 
insanların düzinelercesi de bu 
davranıştan örnek alarak kolları 
sıvayıp kan verdiler. İlk günden 
itibaren haberlerde giyecek ve 
yiyecek talepleri yer almaktaydı. 
Ama kulüp üyeleri kanın satın 
alınamayacağını ama ihtiyacın 
doğabileceğini düşündükleri için 
kan bağışında bulunmanın daha iyi 
olacağına karar verdiler. Üyelerin 
15’i kan bağışında bulunduktan 
sonra, Korinthos’taki hastaneye 250 
kişi daha kan bağışında bulundu. 
Bu rakam normal günlük bağışların 
beş katı idi.
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Yunanistan’ın 
Attica 
bölgesindeki 
yangınlarda 100 
kişi yaşamını 
yitirdi.

– BRAD WEBBER

Tayland
Tayland’ın kuzey bölgelerindeki 

dağlık alanlarda çocuklar için 

eğitim fırsatlarını iyileştirmek 

amacıyla, Maechan Rotary Kulübü 

Seattle bölgesindeki dört Rotary 

kulübü, 5030. bölge (Washington) 

ve MagKang Rotary kulübü 

ile gerek finansal, gerekse de 

organizasyonel yardımı koordine 

etti.  Edmonds Day Breaker 

Rotary kulübünden Bill Taylor, 

kâr amacı gütmeyen bir kuruluş 

olan Güney Doğu Asya Vakfı 

çalışmaları için Tayland’da idi. Bu 

arada Maechan’lı Rotaryenlerden 

yerel okulun bilgisayar ihtiyacını 

öğrendi. 2018 yılının Mayıs 

ayında, Taylandlı kulüpler, devlet 

okulu olan ve 1.000 öğrencinin 

Japonya
2650. bölgenin e-kulübü, 

engelliler ve bakım ihtiyacı olan 

çocuklara yönelik şarkıları içeren 

Mutluluk Festivali için Fukui 

bölgesinden 200 kişiyi biraraya 

getirdi. Fukui Çocuk Korosu Ailesi 

ve Wada Hachimangu Fujin Daiko 

(Japon davulları) gurubu 

(çocuklardan oluşan) bu aktiviteye 

katıldı. Kulüp başkanı Nobuyoshi 

Nosaka, “Mutluluğu düşünmek 

için bir fırsat yaratmaya çalıştık. 

Ayrıca engelli insanlar ile normal 

insanlar arasında ortak anlayışı 

müzik sayesinde güçlendirmeye 

çalıştık” dedi. 

okuduğu Suksasonkraw 

Kaechen Okulunda, tüm 

mobilya ve mefruşatı da dahil 

olmak üzere 40 bilgisayarlı 

ve 46.000 dolara malolan 

laboratuvarın açılışını yaptılar. 

Bilgisayar laboratuvarında 

grafik ve sanayi tasarımı 

öğretilecek. Her bilgisayarda 

Autodesk tarafından hediye 

edilmiş tasarım yazılımı 

yüklenmiş bulunuyor. Taylor, 

bu mekanizmanın istihdam 

fırsatlarını kolaylaştıracak 

yetenekleri öğreteceğine 

dikkat çekiyor: “Bu teknikleri 

öğrendikleri takdirde çok iyi bir 

işte çalışabilirler. Hayatları için bu 

önemli bir adım.” 
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