ilk yar'larımızın sevgili dostları,
23 nişanları özlediğimiz izlenimlerimizden belli oluyor...
Bu sefer sevgili Dilek yazmış...
Yazıyı resimlerken, geçmiş 23 nişanlara bakmak gerekti...
Birbirinden güzel resimler,
birbirinden güzel çocuklar...
Aslında özlediğimizin hep çocuklar olduğunu,
özlediğimizin başka yerlere giden gönüllülerimiz olduğunu derinden hissediyoruz...
İLKYAR Yaz Bilim Okulu için hazırlıklarını sürdürüyor,
Boğaziçinde Tatil Kitapları ve Mİnik Öğretmenler Projesi
hazırlıkları sürüyor,
nereden baksanız toplam bedeli 250 bin TL mertebesinde...
sizlerin desteklerini bekliyoruz...
Sizler sayesinde ancak birşeyler yapıyoruz,
böylesine güzelliklerin boyatmasına yardımcı olduğunuz için
çok teşekkür ediyor,
selam sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz...
İLKYAR
--------------------------------------------------KATKILARINIZ 6bin civarında TATİL KİTAPLARI VE
200un üzerindeki YAZ BİLİM OKULU misafirlerimiz için
BÜTÇEMİZİ OLUŞTURACAK...
--------------------------------------------------Güzel çocuklarımızın geleceğine güzellikler katmak için,
belki bir kitap, belki de büyüğünüzün anısına bir kitaplık için,
belki de daha fazlası için:
(lütfen bağışınızın açıklama kısmına isminizi yazın, hesap sahibi İLKYAR)
İş Bankası ODTÜ şubesi (4229) 706968 TL Hesabı : TR26 0006 4000 0014 2290 7069 68
Euro Hesabı: TR920006400000242293507426
Dolar Hesabı:TR910006400000242293576217
YURT DIŞINDAN BAĞIŞLARINIZ için bağlantı adresi:
https://turkishphilanthropyfunds.givecorps.com/projects/12942-lk-ret-m-okullarina-yardimvakfi-lkyar-ilkyar-16th-science-summer-school
----------------------------------------------

Bir 23 Nisan Daha Geçti
23 Nisan’ları İLKYAR’a gönüllü olduğumdan beri Ankara’da bir bayram telaşı içinde
geçiriyorduk. Çok önceden çocukların gelişi için hazırlanıyorduk, güzel
yorgunluklarımız oluyordu ve çocukların sevincini görünce hepsi geçiyordu ve bir
tatlı huzur kaplıyordu içimizi.
Bu sene de hazırlıklarımıza başlamıştık ama maalesef iptal etmek durumunda
kaldık, bunun doğru bir karar olduğunu mantıken kabul etsek de gelmek isteyip de
gelemeyen çocukların hüzzünü de hissettik içimizde.

Biz de 23 Nisan’ı bir köy okulunda kutlamak üzere eski bir İLKYAR gönüllüsünün
öğretmen olduğu bir okula doğru yola çıktık ve ordaki güzel çocuklara da güzel
kitaplar hediye
götürdük.
Hepsinin
gözlerinde ışıltılar
gördük ki bu
kitapların benim
için anlamı bir
kitaptan daha
fazlaydı, çünkü
kitapların içinde
çocuklara bu
kitapların benim
babamın anısına
hediye edildiği
yazıyordu.

Babam da o çocuklar gibi binbir zorlukla okumuş ve mühendis olmuştu. O da bir
öğretmeninin yönlendirmesi sonunda bu yola girmişti.

Çocukların hayatında
öğretmenlerinin ne kadar
büyük bir önemi olduğunu
hepimiz biliyorduk da bazen
bunu görebilmek yıllar ve
yıllar alabiliyordu. Bütün
öğretmenlerimize verdikleri
emekler için tekrar tekrar
teşekkür ederim.
İLKYAR Anı Kütüphanesi
kurduğu okullara 300 den
fazla okuma kitabı
götürüyor ve bu kitapların
içinde kitabın kimin
tarafından ya da kimin anısına çocuklara armağan edildiği görülüyor. Böylelikle
kitaplarla birlikte içinde ismi yazılı insanlar da çocuklara ulaşmış ve bu güzel
birlikteliğe aracı olmuş oluyor.
Bu sene büyüklerimiz anısına kurduğumuz bu ikinci anı kütüphanesi için gittiğimiz
okulda da güzel çocuklarla birlikte olduk. Hafta içi gittiğimiz için gönüllü sayımız az
olmasına rağmen her zamanki gibi gönüllülerimiz gerçekten gönülden çalıştıkları
için bütün çocukların gönlünü kazandılar. Onlara örnek oldular, daha çok
çalışmaları ve daha çok okumaları için.

Köy okulunda çok güzel bir 23 nisan töreni izledik, her sınıf ayrı ayrı hazırlanmıştı
törene, hem yerel hem de yabancı şarkılar eşliğinde çocuklar dans ettiler, şarkılar ve
şiirler söylediler ve hatta ana okulu öğrencileri savaşı tiyatral bir şekilde aktardılar, o
kadar gerçekçi oldu ki bu oyun, oyunculardan birinin kardeşi abisini yerde yatar
durumda görünce ağlamaya başladı. Savaşın bir oyun olsa bile insanı ne kadar çok
etkilediğini bir kere daha görmüş olduk. Neyse ki bu bir oyundu ve oyun bitince abi
ayağa kalktı. Ancak bunun bir oyun olmadığı ve çocukların öldüğü savaşlar
yaşanıyor çok yakın çevremizde ne yazık ki...

Savaşların olmadığı, insanların birbirine insanca davrandığı, herkesin herkese ve
herşeye saygı duyduğu, insani değerlerin herkes tarafından içselleştirildiği, barış ve
huzur dolu bir dünya için daha çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz ve çocukların
böyle bir dünyayı yaratabileceğine inanıyoruz. Güzel çocuklarımız ve onların
güzelliklerinin devamı için çalışmaya devam edeceğiz....
Dilek Ergeçen
İLKYAR Gönüllüsü

İLKYAR'larımızın geleceğine güzellikler katmak için belki bir kitap için, belki anısını yaşatmak istediğiniz
İş bankası ODTÜ şubesi (4229) 706968 TL TR26 0006 4000 0014 2290 7069 68;
Euro Hesabı: TR920006400000242293507426
Dolar Hesabı: TR910006400000242293576217 (Hesap sahibi İLKYAR)
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-İLKYAR-16th-science-summerschool

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.İLKYAR.org.tr İLKYAR.yonetim@gmail.com
izlenimleri dostlarınızla paylaşıp onları üye yaparak (eposta adreslerini bize yolluyarak), mesajlarınızda
“link” vererek İLKYAR'ın tanınırlığını arttırabilirsiniz, ancak başka amaçlarla İLKYAR izlenimlerindeki
ve sitesindeki resimlerin izinsiz kullanılmaması gerektiğini hatırlatın lütfen...

