
Dünyanın çeşitli yerlerinde 
harekete geçenler

dünyamız

Venezuela’da 4 
milyondan fazla 

kişi güvenli suya 
erişemiyor 

ABD
1930’lu yıllardan beri 

Pennsylvania’nın Kutztown Rotary 

Kulübü her yıl düzenlediği bir 

akşam yemeği ile yerel tarım 

sektörüne hizmet etmekte. 

1995 yılından beri olayın 

organizasyonunu gerçekleştiren 

7430. Bölge Guvernör adayı 

Bob Hobaugh,19 Şubat’ta 160 

kişinin katıldığı çiftiiler gecesi 

yemeği düzenledi. Aile anlayışı 

içinde yapılan yemekte hindi, 

domuz, havuç, patates ve fasulya 

yemekleri yanı sıra pasta da 

sunuldu. Tarımla uğraşan yerel 

insanların yanı sıra gelecek nesilde 

de tarımı devam ettirmek isteyen 

lise talebeleri de bu aktiviteye 

katıldılar. Pennsylvania’da tarım 

eyalet ekonomisinin önemli 

sektörlerinden birini teşkil ediyor.

Venezuela
Somerset Pennsylvaniya Rotary 

Kulübü üyesi olan Miguel 

Saviroff, doğduğu ülke olan 

Venezuela’da parazitlerden 

kaynaklanan hastalıklarla 

mücadele için düzenlenmiş 

bir projeden haberdar olunca, 

Houston e-Kulüp’ten Isis Mejias 

ve Venezuela’nın Valle del Turbio 

Rotary kulübünden Alberto 

Paniz Mondolfi ile bölgeyi 

ziyaret etti. Somerset Rotary 

Kulübünün yarattığı 3.000 dolar 

fon, bulaşıcı hastalıklar üzerinde 

araştırma yapan Venezuela 

Bilim Enkübatörü (Incubadora 

Venezolana de la Ciencia - VIS)’ne 

bağışlandı. Bu parayla La Pica’daki 

misyonda yaşayan çocuklar için 

anti parazit ilaçlar temin edildi.

Almanya
2000’li yılların başında Helmut Falter, 
Alman talebelerin okuma, matematik 
ve bilim notlarının düşük olmasından 
çok sıkılmıştı. Aachen-Frankenburg 
Rotary kulübü üyesi olan Falter, aynı 
zamanda ailesinin zincir kitapevi 
ve yayınevinin de başkanlığını 
yapmaktaydı. Bu konuda birşeyler 
yapılması gerektiğine inanan Falter, 
bir ilk eğitim öğretmeni olan Monica 
Schröder ile “Okumayı öğrenmek 
- Yaşamayı Öğrenmek” adlı bir seri 
kitaplar çıkardı. Bu girişim, 6-13 yaş 
arasındaki çocukların okuma ve 
anlamalarına yardımcı olacak kitaplar 
ve öğretmenler için de kullanım 
kılavuzları yayınladı. Almanya’daki 
Rotary kulüplerinin yarısından 
fazlası projeye katıldı. 6 Aralık’ta bir 
milyonuncu kitap törenle Aachen’de 
verildi.

Almanya
ABD

Bulgaristan

Filipinler

Venezuela
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İnsanlar, 
dünyada 
yenilebilecek 
10.000’den fazla 
bitkiden sadece 
150 tanesini 
yiyorlar. 

– BRAD WEBBER

Filipinler
Resimli Audubon (kuşlar 

rehberi) ve Taylor (bitki rehberi) 

sayfalarından faydalanan Rotary 

Eylem Grubu, 30’dan fazla ülkede 

organize olarak, daha iyi bir diet 

oluşturma amacıyla insanlara 

yerel yetişen bitkilerin besleyici 

olanlarını tanıtan bir rehber 

hazırladı. Gıda ve Bitki Çözümleri 

Rotary Eylem Grubu Başkanı 

Karalyn Hingston,  düşük okuma 

yazma oranı olan yerlerde resimli 

anlatımın gerek çocuk, gerekse 

de yetişkin için daha anlamlı 

olduğunu belirterek bu metodu 

tercih ettiklerini belirtiyor.

Ellerindeki malzemelerin 

özellikle kadınların eğitimine 

yönelik olduğunu ve bu sayede 

bilgilenmiş bir şekilde seçimlerini 

Bulgaristan
400’den fazla ilk ve orta öğretim 

talebesi Vratza Rotary kulübünün 

düzenlediği ve beş gün süren takım 

yarışmalarına katıldılar. Fikir bundan 

dokuz yıl önce spor yarışması olarak 

doğmuştu ve sonunda geleneksel bir 

konuma geldi. Kulüp başkanı Vesko 

Vasilev futbol, basketbol, voleybol ve  

diğer aktivitelerin kulüp üyeleri 

tarafından organize edildiğini ve 

profesyonel hakemler tarafından 

yönetildiğini belirtiyor. Ekim ayında 

yapılan son organizasyonda kulüp 

4.000 dolar fon yarattı. Yerel Interact 

kulübü de müsabakalar sırasında su 

dağıtımı ve ödül töreninde yardımcı 

oldu.

yaparak çocuklarının daha 

sağlıklı ve güçlü yetişmelerini 

sağlayacakları ifade ediliyor. 

Çalışmalarının Avustralyalı tarım 

uzmanı Bruce French tarafından 

oluşturuluş veri tabanını 

kullandığını belirten Hingston, 

veritabanında dünyadaki tüm 

ülkelerde yenilebilir 31.000’den 

fazla bitkinin yer aldığını 

belirtiyor. 

Avustralya Hobart Rotay Kulübü 

ve 9130. Bölge, Bölge tanımlı 

fonları kullanarak 7.000 dolarlık 

fon ayırıp programın Filipinler’de 

uygulanmasını sağladı. 40’a 

yakın yenilebilir bitkiyi tanıtan 

kitapcıklar, Muravah Vakfı 

tarafından dağıtıldı.
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