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Rotary, yeni başlangıçlar ve yeni
başlangıçlar için bir zaman dilimidir.
Birçokları için bu, yeni liderlik rollerini
üstlenmek için bir fırsattır. Rotaryenler,
önümüzdeki 12 ay içinde insanlık için yapa-
bileceğimiz iyilikleri düşünerek içleri iyim-
serlikle dolup taşıyor.

Bu mesajı yazarken, engelli insanlar için
ünlü bir Amerikalı aktivist olan Helen
Keller'a atfedilen bir alıntıyı hatırlıyorum:
“Kör olmaktan daha kötü olan tek şey,
görüş sahibi olmak ama hiç görmemektir.”

Kör bir kadının bize bakma ve görme
arasındaki fark hakkında böylesine güçlü bir
ders vermesi ne kadar da derindi. Gerçekten
de, dünyayı olduğu gibi görmek bir şeydir,
onu olabileceği gibi tasavvur etmek tama-
men başka bir şeydir. Rotary Vakfı, olasılık-
ları hayal etmek ve onları gerçekleştirmekle
ilgilidir.

Bu Rotary yılına başlarken sizlere şunu
soruyorum: Önümüzdeki 12 ay için vizy-
onunuz nedir? Tanıdığınız bir topluluk veya
Bölge, Vakfın hibesinden yararlanabilir mi?
Muhtemelen biri olabilir ve siz bu sözleri
okurken o topluluktaki birçok insan
yardımımızı ve liderliğimizi bekliyor ola-
bilir.

COVID-19 sırasında dünyaya hizmet et-
menin zorluklarından hâlâ sefil durumdayız
ne yazık ki, ancak bunun veya başka bir
şeyin bizi durdurmasına izin veremeyiz. Pek
çok eğitim ve sağlık hizmeti ihtiyacı sadece

pandemi tarafından inanın daha da şid-
detlendi. Dünyanın bize çok ihtiyacı var.

1 Temmuz'dan itibaren, Rotary'nin yeni
odak alanı olan çevreyi destekleyen Vakıf
hibelerine başvurabilirsiniz. Temmuz,
Dünya Fonu'nun finansal olarak yeniden
yapılandırılması gibi, sürdürülebilirlik göz
önünde bulundurularak uygulanan değişik-
likleri de beraberinde getiriyor. Zambiya'-
daki ilk Ölçekli Programlar hibemize
devam edeceğimiz, bir sonraki Rotary
Barış Merkezimiz için bir yuva bula-
cağımız ve gelecek nesiller için olumlu
etkiler yaratacak bölgesel ve küresel hi-
beleri planlayıp uygulayacağımız bir yıla
daha yeni başlıyoruz.

Eski Çinli filozof Laozi'nin sözleriyle,
bugün ilk adımımızı atarak bin millik yol-
culuğa başlıyoruz. Geçmişe değil, ileriye
bakarak birlikte yürüyelim. Rotaryenler iyi
bir meydan okumayı severler, işte hepimiz
için bir tane: hadi bu yıl daha büyük düşün-
mek için kendimize meydan okuyalım ve
neler yapabileceğimize ve ne yapacağımıza
dair vizyonumuzu genişletelim.

Vakfınızın bir parçası olun, daha iyi bir
dünya için vizyon ve dünyanın ve kendi-
nizin değiştiğini göreceksiniz.
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