Güzel bir şey nasıl boy atar,
benzer güzelliklerin
farklı zamanlarda ve
farklı coğrafyalardan (bazen de aynı yerlerden)
gelmesi basmakalıplık mı yaratır?
Aynı şeyi etkinliklerimiz için de düşünebiliriz,
yüzlerce defa benzer şeyler anlatmak,
benzer deneyler yapmak
heyecansız bir sıradanlık mı yaratır?
ilk yar'larımızın o güzel heyecanlarına her defasında şahit olmak
her defasında onların güzel gülücüklerinden ve
güzel mektuplarındaki insanı değerlerin yaşadığını görmek
-ki bazen bize de yazıyorlar, öğretmen ve yöneticilerden de
insanlığa dair umutlarını tazelediklerini söylüyorlardaha fazlasını yapmamız için bize enerji veriyor.
Ekte bu sene mezun olan sevgili Hafize'ye yazılmış mektuplardan
bir demet sunuyoruz... Benzer ifadeler, benzer güzellikler,
başka çocuklardan başka coğrafyalardan geliyor olması
daha da güzelleştiriyor...
Hafize Mersin grubumuzun koordinasyonunu üstlendi,
uzun projelerimizde yer aldı... Ata Hocamızın yokluğunda
Mersin'den kalkıp gelerek projelere can verdiler...
Herşeyden önemlisi gülümsemelerini, sevgilerini verdiler...
Gönüllülerimizin emeği, gülümsemesi ilkyar ı tanımlıyor
emek+sevgi=gönüllü (+destekleriniz) =ilkyar
Mektuplardaki masumiyeti daha fazla desteklemek
ve daha fazla boy atmasını sizlerin katkılarınızla başarıyoruz,
ama hep beraber daha fazlasını yapabiliriz...
selam sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz...
İLKYAR
--------------------------------------------------Bu ara Sevgili Erden Pasifik te, 37 gündür kürek çekiyor
bir 30 günü daha var menzile ulaşmaya
http://www.humanedgetech.com/expedition/anot/
yarış sürmekte "Pasifiğin Oğulları" teknesinin
nerede olduğunu takip edebiliyorsunuz ayrıca
bu yarışın Erden için çeşitli güzel anlamı var,
ancak Erden'in de desteğe ihtiyacı var...

ilkyar'larımızın geleceğine güzellikler katmak için belki bir kitap için, belki anısını yaşatmak istediğiniz büyüğünüz için bir kitaplık,
belki de daha fazlası için İş bankası ODTÜ şubesi (4229) 706968 TL TR26 0006 4000 0014 2290 7069 68; (Hesap sahibi İLKYAR) Euro
Hesabı: TR920006400000242293507426 Dolar Hesabı: TR910006400000242293576217 Lütfen bağışınızın açıklama kısmına isminizi
mutlaka lütfen belirtin. Artık yurt dışından kolaylıkla kredi kartıyla İLKYAR'a bağış yapmanız mümkün ABD'de iseniz
anında da vergi iadesi için gerekli belge e-posta ile adresinize geliyor. Turkish Philantrophy Funds aracılığı ile bağışınız bize
ulaşıyor, projelerde kullanılıyor... Bir defalık veya düzenli bağış için Bağlantı
adresi: https://turkishphilanthropyfunds.givecorps.com/projects/12942-lk-ret-m-okullarina-yardim-vakfi-lkyar-ilkyar-16th-sciencesummer-school Eğer "çek" gönderilmek istenirse: "çek"i Turkish Philanthropy Funds adına, İlkyar Vakfı için olduğu not
edilerek Turkish Philanthropy Funds - 216 E. 45th Street Fl.7 New York, NY 10017 adresine yollanmalı. www.ilkyar.org.tr
ilkyar.yonetim@gmail.com izlenimleri dostlarınızla paylaşıp onları üye yaparak (eposta adreslerini bize yolluyarak), mesajlarınızda
“link” vererek ilkyar'ın tanınırlığını arttırabilirsiniz, ancak başka amaçlarla ilkyar izlenimlerindeki ve sitesindeki resimlerin izinsiz
kullanılmaması gerektiğini hatırlatın lütfen...

