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Coluna do GD Notícias do Distrito

C o m p a n h e i r o s ( a s )  
Rotarianos, 24 de Outubro 
de 2018 é Dia Mundial de 
Pólio. 

Todos(as) os(as)  
Rotarianos(as) devem 
celebrar o dia com um 
evento local, como por 
exemplo um concerto, 
palestra, marcha, etc.

 A nível do RI estão 
disponíveis filmes sobre 
realidade virtual no portal 
endpolio.org de que os 
clubes poderão fazer um 
bom uso.

Lembramos que celebrar 
o Dia Mundial da Pólio 
poderá até contribuir para 
uma Menção Presidencial.

360,000 crianças nascem 
diariamente e cada uma 
deverá ser protegida contra 
a pólio na nossa campanha 
sobre imunização. 

Ao celebrar o 30° 
aniversário da Iniciativa 
Global de Erradicação 
da Pólio, todos(as) 
os(as) Rotarianos(as) 
devem continuar a ser a 
inspiração para a obtenção 
de resultados positivos 
conjuntos com os nossos 
parceiros: WHO, UNICEF, 
Centro US para o Controlo 
e Prevenção das Doenças 
e a Fundação Bill & Melinda 
Gates.

É assim que esperamos 
ajudar no combate contra 
a Polio.

GD Aki Allen

ÀCERCA DO ROTARY GLOBAL 
REWARDS
Usaste Rotary Global Rewards—o nosso 
programa de benefícios especiais para os 
membros em matéria de viagens, hoteis, 
jantares, entretenimento,etc. O Rotary 
Global Rewards faz a tua adesão ao 
Rotary ser ainda mais gratificante. 
Com Rotary Global Rewards podes:
• Realizar melhor trabalho—Envolver 

mais membros nos Projectos Rotários 
através de poupanças no aluguer de 
viaturas, tarifas aéreas e hoteis 

• Estabelecer amizade Rotária—Criar 
ricas amizades com membros através 
das nossas ofertas de jantares e 
entretenimento 

• Compartilhar histórias do Rotary 
com alguém novo—Partilhar 
novidades àcerca do trabalho 
ao beneficiar de descontos nos 
restaurantes. 

Membros podem ajudar a fazer o 
programa: membros de clubes Rotary 
e Rotaract podem adicionar ofertas 
especiais nos seus negócios.
Para saber mais consulta o My Rotary em 

Espaço do Associado (Member Center) 
www.rotary.org/globalrewards. Se ainda 
não tens uma conta cria-a em www.
rotary.org/myrotary.
PP Vicki Cooper 
Rotary Club of Monrovia (2014-15)
District Rotary Global Rewards – Sub 
Committee Chair (2018-19)
BOLSEIRO ROTARY PARA A PAZ 2019 
SELECCIONADO NO DISTRITO 
Ibrahim Bah foi escolhido para receber 
a Bolsa de Estudos do Rotary para a 
Paz 2019 como parte do Programa dos 
Centros Rotary para a Paz.
Irá estudar na International Christian 
University.
Parabéns ao nosso companheiro 
seleccionado—estás em vias de ser um 
Bolseiro do Rotary para a Paz!
INSCRIÇÃO PARA A CONFERENCIA
Benvindo(a) à 6ª Assembleia e 
Conferência do Distrito 9101 a realiazr de 
19 – 23 de Março de 2019 na Gâmbia, 
África Ocidental. Favor registar-te. Para 
mais detalhes consultar o portal www.
rotary9101.org

O Rotary anuncia US $ 96,5 milhões para erradicar a pólio

EVANSTON, Illinois (15 de Agosto de 
2018) — O Rotary anunciou hoje cerca 
de 100 milhões US $ em doações para 
apoiar o esforço global para erradicar pólio, 
uma doença prevenível que em tempos 
paralisava centenas de milhares de crianças 
todos os anos. 

O anúncio foi feito por ocasião da celebração 
de dois anos sem qualquer caso relatado 
de poliovírus selvagem na Nigéria, após os 
quatro casos relatados em 2016.

“Não foram  detectados novos casos do 
vírus selvagem nos sítios de vigilancia 
reforçada e resposta rápida na Nigéria 
segundo os protocolos estabelecidos pelo 
Rotary e parceiros da Iniciativa Global 
de erradicação da pólio, particularmente 
em áreas inacessíveis e inseguras,”disse 
Michael K. McGovern, Presidente do 
Comitê do Programa Pólio Plus do Rotary 
Internacional. “Enquanto este progresso 
for promissor, devemos redobrar esforços 
para podermos continuar a manter o 
apoio político e financeiro necessário à 
erradicação da pólio”

Embora tenham sido feitos progressos 
significativos contra a doença paralisante, 
o poliovírus selvagem é ainda uma ameaça 
em algumas partes do mundo, com 10 
casos no Afeganistão e três no Paquistão 
durante neste ano. Enquanto uma única 
criança tiver poliomielite, todas as crianças 
estarão em risco, o que evidencia a 
continuidade do financiamento em curso e 
o compromisso político de erradicação.

Para apoiar os esforços de erradicação da 
pólio em países onde a pólio permanece 
endémica, o Rotary atribui a maioria dos 
fundos, anunciado hoje ao Afeganistão 
(22,9 milhões US $), Paquistão (21,7 
milhões US $) e Nigéria (16,1 milhões US $). 

O financiamento adicional apoiará os 
esforços para manter 12 países africanos 
vulneráveis livres da pólio:

Camarões (98.600 US $), República Centro-
Africana (394.400 US $), Chade (1,71 
milhões US $), 

República Democrática do Congo (10,4 
milhões US $), Guiné (527.300 US $), 



CLUB GLOBAL GRANT PROJECT DESCRIPTION PROJECT VALUE USD OVERDUE 
REPORT SINCE

RC Ouagadou-
gou-ArcenCiel

GG1325902 Clean Water &Higiene Education in Tantiaka and 
Lampiadi, BFaso

36 020 07/06/2018

RC BamakoDjoliba GG1325993 OncoMali-depistageducancer 49 150 21/02/2018

RC Sinkor GG1410673 LiberianVillageswater&Sanitation 90 500 25/07/2017

RC Bissau GG1413026 Safe MotherhoodMaternitaSicura 64 213 13/04/2018

RC Dakar Soleil GG1413866 Rotary WaterBooster 120 499 28/08/2018

RC Bamako 
Centre

GG1415149 Provision of services and care for children in 
Mali

35 000 29/08/2018

RC Fajara GG1423444 Banjul Hospital Sanitation Project 41 362 09/08/2017

RC Freetown GG1523944 Freetown and Teaneck Rotay Educational 
Project

139 200 31/05/2018

RC Bobo-Diou-
lasso

GG1634028 Équipementpourunnouveaudispensaireetmater-
nité de Sien,BF

37 050 12/08/2017

RC Ouagadougou 
Crystal

GG1636748 Burkina Faso Community Health Worker Pro-
gram for Infants/Children

99 748 04/05/2018

RC Bo GG1639049 Water Well and Disease Prevention in Sierra 
Leone

90 719 04/09/2018

RC Abidjan Ad-
jamé

GG1749893 IV Campana de Vacunation Costa de Marfin 83 475 29/09/2018

RC Ouagadou-
gou-Millénium

GG1753783 Tangayé 4- Aménagement de la maison de 
cultureet d’artisanat-BF

48 790 21/09/2018

RC Ouagadou-
gou-Millénium

GG1753976 Soins de la mèreet de l’enfant-BF 57 368 15/09/2018

RC Ouagadou-
gou-ArcenCiel

GG1754339 Reverdirle Sahel PerimètreBocager de kanise 63 708 28/06/2018

Madagascar (690.000 US $), Mali (923.200 US $), Níger 
(85.300 US $), Serra Leoa (245.300 US $), 

Somália (776.20 US 0 $), Sudão do Sul (3,5 milhões US $), 
Sudão (2,6 milhões US $)

A África vai também beneficiar de 5,8 milhões US $ de 
financiamento para actividades de vigilância e 467.800 US 
$ para assistência técnica. Um financiamento adicional vai 
para Bangladesh (504.200 US $), Indonésia (157.800 US $), 
Mianmar (197.200 US $) e Nepal (160.500 US $), com um 
acréscimo de 96.300 US $ para vigilância no sudeste da 
Ásia. O restante financiamento (6,6 milhões US $) vai para 
Organização Mundial da Saúde (OMS) para actividades de 
investigação.

O Rotary comprometeu-se a mobilizar 50 milhões US $ por 

ano para ser completado na razão de 2-para-1 pela fundação 
Bill & Melinda Gates, rendendo US $450 para as atividades 
de erradicação pólio ao longo de um período de três anos. 
Até à data, o Rotary contribuiu com mais de 1,8 biliões US 
$ para lutar contra a doença, incluindo fundos da Fundação 
Gates e incontáveis horas voluntárias desde o lançamento 
de seu programa de imunização contra a poliomielite, Pólio 
Plus, em 1985. Em 1988, o Rotary tornou-se um parceiro 
do núcleo na Iniciativa Global de Erradicação da Pólio 
com a OMS, UNICEF e centros dos EUA para o controle e 
prevenção de doenças. A Fundação Gates juntou-se mais 
tarde. Desde o  lançamento da iniciativa, a incidência da 
poliomielite baixou em mais de 99,9%, de cerca de 350.000 
casos em 1988 para 22 confirmados 

The District Governor and the Chairman District Foundation are worried about the following clubs which have not 
submitted their reports on completed projects. Failure to submit all such reports will prevent your club from any benefit 
from future Global and District Grants

Welcome to the 6th Rotary District 9101 Assembly & Conference to be held 19 – 23 March 2019 in The Gambia, West 
Africa. Please register. For further details contact the website on www.rotary9101.org

Conference Registration

Attention: All Clubs



District 9101 September Club Statistics

CLUB NAME MEMBERSHIP MEMBERS ON 
MY ROTARY (%)

(Data in RCC as at Oct. 22, 2018)

CLUB GOALS 
INPUTTED

IN RCC

MONTHLY 
ATTENDANCE  %

DISTRICT 
DUES 
PAID

1 Abengourou Indenie (86824) 10 50.00% YES 43.00% NO
2 Abidjan (17150) 30 44.83% YES 62.00% NO
3 Abidjan Adjame (73660) - 80.00% - - NO
4 Abidjan Akwaba (83890) - 50.00% - - NO
5 Abidjan-Arc en Ciel (61468) 22 59.09% NO 50.00% NO
6 Abidjan Atlantis (56045) - 72.41% - - NO

7 Abidjan-Bietry (28697) 48 68.75% YES - NO
8 Abidjan-Cocody (17152) - 45.24% - - NO
9 Abidjan Deux-Plateaux (22991) 30 66.67% YES 46.00% NO
10 Abidjan Elixir (78816) - 47.06% - - NO
11 Abidjan Excelsior (83893) 32 68.75% YES 41.00% NO
12 Abidjan-Golf (30670) 30 73.68% YES 56.00% NO
13 Abidjan Les Perles (77715) 21 76.19% NO 44.00% NO
14 Abidjan Riviera 38 57.89% NO - NO
15 Bamako (17160) 22 52.94% NO - NO
16 Bamako Alassane Kanté (82803) - 81.58% - - NO
17 Bamako-Amitié (53384) - 84.21% - - NO
18 Bamako Avenir (85402) 22 95.65% YES - NO
19 Bamako-Djoliba (61326) 35 71.43% YES 34.25% YES
20 Bamako Golf (88050) 14 78.57% NO 81.00% NO
21 Bamako Kanu (65158) 14 57.14% YES 46.00% NO
22 Bamako-Koulouba (27844) - 79.31% - - NO
23 Bamako Ouest (83887) - 72.73% - - NO
24 Bamako Titibougou (84598) - 71.43% - - NO
25 Banfora Cascades (53655) 10 81.82% YES - NO
26 Banjul (17143) - 63.41% - - NO
27 Bijilo (88993) 21 80.95% YES 39.05% NO
28 Bingerville (88474) - 61.11% - - NO
29 Bingerville Paris Village (89442) 20 50.00% NO 48.00%
30 Bissau (28649) - 53.85% - - NO
31 Bo (26021) - 60.00% - - YES
32 Bobo-Dioulasso (27817) 18 61.11% YES 86.00% NO
33 Bobo-Dioulasso-Soleil (84596) 7 42.86% YES 86.00% NO
34 Bouaflé (87441) - 42.86% - - NO
35 Bouaké Savane (84565) 8 50.00% YES - NO
36 Brusubi, Serrekunda (87804) - 78.95% - - NO
37 Conakry (23251) 28 100.00% YES 82.00% NO
38 Conakry-Ousmane Aribot (89601) - 39.29% - - NO
39 Conakry-Camayenne (87199) - 43.75% - - NO
40 Conakry Ratoma (64134) - 25.00% - - NO
41 Dabou-Leboutou (87867) - - - - NO
42 Dakar (17163) - 51.35% - - YES
43 Dakar-Alizes (17164) 36 55.56% NO 38.00% NO
44 Dakar Almadies (70216) - 43.75% - - YES
45 Dakar-Horizon (29334) - 64.29% - - NO
46 Dakar Millénium (56682) 36 72.22% YES 69.00% NO
47 Dakar Océan (86765) - 61.11% - - YES
48 Dakar-Point E "Valeurs d'Afrique" (85580) 11 71.43% YES - YES
49 Dakar-Soleil (22234) 32 63.64% YES 43.00% YES
50 Daloa Centre-Ouest (50736) 15 77.78% YES - NO
51 E-Club 9101 (87870) 10 90.91% YES 67.00% NO
52 Fajara (54177) - 66.67% - - NO
53 Freetown (17166) 46 71.73% No 61.00% NO
54 Freetown-Sunset (85794) 34 68.57% NO - NO
56 Gbarnga (85930) - 47.37% - - YES
57 Grand-Bassam (84625) - 45.00% - - NO
58 Harper City (77767) - 50.00% - - NO
59 Kankan (84970) - 45.45% - - NO
60 Kati (65861) 21 42.86% NO 76.00% NO
61 Korhogo Mont Korhogo (85111) - 50.00% - - NO
62 Man Cascades (88609) 11 63.64% YES - NO
63 Maria Pia da Praia (58676) - 79.71% - - NO
64 Mindelo, S. Vicente (50116) - 34.78% - - NO
66 Monrovia (54152) - 63.46% - - YES
67 N'Zérékoré-Zaly (88537) 11 63.64% Yes - NO
68 Ouagadougou (21883) 35 91.43% YES 44.00% NO
69 Ouagadougou-Arc en Ciel (52208) 23 69.57% NO 35.00% NO
70 Ouagadougou Crystal (78374) - 80.00% - - NO
71 Ouagadougou Elite (84435) - 64.29% - - NO
72 Ouagadougou-Millénium (57174) - 63.64% - - NO
73 Ouagadougou-Savane (51529) 34 79.41% YES - NO
74 Ouagadougou Synergie (85525) - 83.33% - - NO
75 Praia (28650) 22 51.85% YES 59.00% NO
76 Saint-Louis (53418) - 54.55% - - YES
77 San Pedro (17156) - 35.00% - - NO
78 Sinkor, Montserrado County (79274) - 77.08% - - NO
79 Yamoussoukro (17157) 30 76.66% NO - NO
80 Yamoussoukro Président (68838) 18 86.67% YES 52.00% NO
81 Ziguinchor (17165) - 66.67% - - NO
80 Ziguinchor (17165) 60.00% - - NO



Calendário Rotário 

Rotary International 

Outubro 2018
1 Outubro – Prazo para nomeação ao Prémio Serviço 
para um Mundo sem Polio
1 Outubro – Prazo para nomeação ao Prémio 
Pioneiro sobre a Polio 
1-7 Outubro – Semana de Contacto Alumni 
24 Outubro – Dia Mundial da Polio

Mensagem Presidencial 
Barry Rassin
President 2018-19
Outubro 2018

Toda quinta-feira de manhã, 
recebo um e-mail da Organização 
Mundial da Saúde com uma 
atualização sobre o status da 
erradicação da pólio. Ele contém 
muitas informações, separadas 
por país, sobre onde e como as 
campanhas de imunização estão 
sendo conduzidas, quantos 
milhões de crianças estão sendo 
vacinadas e onde a vigilância 

ambiental encontrou evidências de vírus circulante. 
Mas, toda quinta-feira, quando esse e-mail aparece na 
minha caixa de entrada, meu coração parece parar por 
uns instantes até eu ler as primeiras linhas e saber se 
uma criança ficou paralisada pelo vírus selvagem dessa 
doença naquela semana.
Este é o ponto em que nos encontramos hoje no 
trabalho de erradicação da pólio. A pergunta na minha 
mente quando abro esse e-mail não é quantos milhares 
de casos (ou até mesmo quantas centenas) poderemos 
ver em um ano, como víamos não faz muito tempo. 
Em vez disso, a única pergunta que ele responde é se 
houve um novo caso nesta semana ou não.
Trinta anos atrás, 1.000 crianças ficavam paralisadas 
pela pólio todos os dias. Desde então, marcamos 
nosso progresso, ano a ano, semana a semana. 
Nós comemoramos quando cada país, cada região 
era declarada livre da doença. À medida que nos 
aproximávamos da nossa meta, e o número de casos 
diminuía cada vez mais, as crianças que esses números 
refletem se tornaram cada vez menos abstratas. 
Quando abro esse e-mail, não me pergunto que número 
verei, mas sim se uma criança ficou paralisada ou não 
na semana.
Estamos tão próximos da erradicação — mas ainda há 
muito trabalho a fazer.
Neste mês, peço a todos os Rotary Clubs que apoiem 
a campanha Elimine a Pólio Agora, celebrando o Dia 
Mundial de Combate à Pólio em 24 de outubro. No 
ano passado, milhares de Rotary Clubs de todo o 
mundo realizaram eventos para conscientizar sobre 
a erradicação da doença e arrecadar fundos para a 
campanha. Neste ano, queremos ver mais eventos 
do que nunca registrados nesse dia. Se você tem 
um evento planejado, registre-o e promova-o no site 

endpolio.org para que mais pessoas participem. Se ainda não 
planejou um evento, ainda dá tempo. Acesse o site endpolio.
org para encontrar ideias, informações sobre a transmissão ao 
vivo deste ano e recursos para ajudar seu clube a organizar um 
evento de sucesso.
O Dia Mundial de Combate à Pólio é uma oportunidade enorme 
para os clubes colocarem em destaque nossa organização e 
nosso trabalho histórico para erradicar essa doença. É também 
uma ótima maneira de aproveitar o desafio da Fundação Bill e 
Melinda Gates: para cada dólar que o Rotary arrecadar para a 
erradicação da pólio, a Fundação Gates doará mais dois. Junte-
se a mim e a rotarianos de todo o mundo no dia 24 de outubro, 
e Seja a Inspiração para um mundo livre da pólio.

Mensagem do Presidente do 
Conselho de Curadores
Ron D. Burton
Trustee Chair 2018-19
Octobre 2018

Desde a sua criação, em 1905, o Rotary tem sido um campeão 
para a paz. A Convenção do Rotary de 1914 adoptou uma 
resolução em como a nossa organização “exerce a sua influência 

para a manutenção da paz entre as Nações 
do mundo.” Na Convenção de 1921 foi 
incorporada nos Estatutos do Rotary com 
o objetivo de ajudar no avanço da paz 
internacional e da boa vontade através de 
companheirismo no ideal de serviço do 
Rotary. Em 1945, o Rotary desempenhou 
um papel fundamental na formação 
das Nações Unidas, quando quase 50 
rotarianos serviram como delegados, 
assessores ou consultores na conferência 

da carta da ONU em San Francisco.
Hoje, uma das nossas seis áreas de enfoque é promover a paz. 
Cada projecto de serviço do Rotary, se financiado com um 
subsídio distrital ou um subsídio global, tem um impacto sobre 
a paz. Pode ser um projecto de paz, um projecto de água e 
saneamento, um projecto de educação e alfabetização básica, 
um projecto de desenvolvimento económico e comunitário 
ou um projetco numa das nossas áreas de saúde de saú 
humana– saúde materna e infantil ou prevenção e tratamento 
de doenças. Não importa na realidade. O resultado final resulta 
numa contribuição positiva para o nosso mundo, melhorando a 
qualidade de vida para as pessoas afectadas, e essa melhoria é 
um elemento de paz.
Além disso, cada ano seleccionamos até 100 profissionais de 
todo o mundo para serem bolsistas Rotary pela Paz e recebem 
bolsas para estudar num dos nossos seis centros de paz, obtendo 
um mestrado ou um certificado de aperfeiçoamento profissional 
em áreas como direitos humanos, política internacional, saúde 
pública e desenvolvimento. Até ao momento, mais de 1,100 
pessoas já participaram do programa, e estamos a começar a 
ver os resultados positivos.
Ao olharmos para o futuro, os curadores da Fundação Rotária 
estão a discutir como podemos melhorar este programa, bem 
como todos os nossos esforços de paz para que se consiga o 
máximo possível de impacto positivo. Se queres ajudar, podes 
contribuir para a Iniciativa de Doação Maior aos Centros para 
a Paz do Rotary (Rotary Peace Centers Major Gifts Initiative) e 
apoiar a próxima geração de construtores da paz.



Projectos no Distrito
Senegal
RC Dakar Alizes – Senegal
Acção Um(a) Rotariano(a) – Uma árvore

Numa acção conjunta do RC Dakar Alizes e do Rotaract 
Club Dakar Espoir, em parceria com  a Sociedade Fosfatos 
do Senegal de Thies e o Grupo TOLSA Group, foi possível 
plantar 3820 árvores na mina Allou Kagne Attapulgite em 
Pout, Região de Thies.

Foi uma acção rotary-rotaract – com parceria público –
privada.

Este louvável evento foi realizado em apoio ao movimento 
contra o aquecimento global, encoraja a biodiversidade 
e contribui para um ambiente mais sustentável para os 
habitantes da região.

Como diz o ditado: uma boa árvore garante abrigo a dez 
mil aves.

O projecto de Bolsa de Estudos para a Saúde é o 2° legado 
do projecto de Ebola, com o objectivo de substituir alguns 
dos 280 profissionais de saúde que perderam as vidas 
durante a epidemia de Ebola.  O projecto atribui bolsas 
e estudantes que completaram pelo menos o primeiro 
semestre do Curso de Enfermagem, Assistente médico e 
Técnico de Laboratório.  A bolsa de estudos garante apoio 
durante o curso que poderá ser de 2, 3 ou 4 anos, na base 
de uma média requerida. Trinta e cinco (35) estudantes já 
beneficiaram, de entre os quais 10 graduados.  Mais bolsas 
serão outorgadas.  O programa de Bolsas de Estudo Rotary 
é o maior no domínio da área de Ciências de Saúde.

Subsídio Global de 90,880 US $ financiado por:

25,000 US $   Rotary Club de Monrovia

22,268 US $ Rotary Club de Marlow UK

10,000 US $   District 1090 (UK)

33,612 US $   Contribuição da Fundação Rotária

PROJECTO BOLSA DE ESTUDO PARA A SAÚDE PROJECTO DE DEPÓSITO DE ÁGUA

O Projecto de Depósito de 
Água na Missão Baptista 
de Lott Carey reabilitou um 
depósito de água, construíu 
uma central de bombagem 
de água, fez um furo de água 
e sistema de bombagem e 
distribuição para todos os 
edifícios do campus para 
cerca de 400 estudantes 
e duas estações de água, 
cada uma com 8 torneiras 
em cada canto do campus 
para permitir aos estudantes 
e comunidade vizinha de 
aproximadamente 25,000 

habitantes ter acesso a água potável.  Este projecto foi 
recomendado pelo GD Aki, a 28 de Setembro de 2018.

Subsídio Global de 60,746 US $ financiado por: 

15,909 US $    Rotary Club Hanover County e outros 8 
Clubs do Distrito 7600 (Virginia, USA)

1,100 US $       Rotary Club de Monrovia

17,834 US $     District 7600 

$25,903      Contribuição da Fundação Rotária

  

Liberia 
FÁBRICA DE OXIGÉNIO
 

A construção de uma fábrica 
de oxigénio hospitalar num 
estabelecimento sanitário com 
capacidade para compartilhar 
com outros estabelecimentos 
sanitários a custos  reduzidos 
é o primeiro legado do projecto 
Ebola.  O oxigénio disponível no 
mercado está a ser usado nos 
estabelecimentos de saúde mas a 
sua concentração é descohecida.  

Muitas vidas foram perdidas durante a epidemia de Ebola 
devido a outras doenças e actualmente devido à falta de 
Oxigénio.  O edifico da fábrica, as instalações da fábrica, 
os cilindros e a formação estão em fase de realização e os 
recursos para despesas com o pessoal para o período de 
um ano estão a ser mobilizados.
.  O oxigénio será canalizado para as salas de operação 
e de emergência dos hospitais.  O hospital parceiro teve 
uma das maiores Unidades de Tratamento de Ebola e está 
actualmente a gerir a Clínica de Sobreviventes de Ebola.
Subsídio Global de  195,956 US $financiado por:
72,687 US $    Rotary Club de Marlow (UK)
27,768 US $   Rotary Club de Monrovia
22,637 US $     Distritos 1090, 1175, 1060 e 1130 (UK)
72,864 US $     Contribuição da Fundação Rotária. 



Photos de la  Visite du DG des clubs et projets au Liberia




