Değerli Dostlarımız,
bu akşam Ankara 'da misafir ettiğimiz
ilk yar'larımızın 2 mektubunu paylaşıyoruz...

çocukların hissettiklerini okuyunca
insan kulaklarına kadar kızarıyor,
ne yapmıştık ki, çocuklar bu kadar mutlu oldular?

"bin kere daha mutlu oldum"
"her gece yatarken defalarca dua ediyorum,
Allahım iyi ki gelmişim"

utanıyoruz, keşke bu duygu ve bu sevinci daha çok çocuk tadabılse
utanıyoruz, çünkü o okuldan bütün çocukları getirmek mümkün olabilseydi...
çünkü bu bayram onların bayramı
eğer çocukların hepsi bayram yaparsa ancak o zaman hayat bayram olacak...

işte yeni bir fırsat
bu sene 19. demet geliyor,
Anadolunun çeşitli yerlerinden...

23Nisan proje hazırlıklarına başladık, 80 öğrenci 20 öğretmeni misafir edeceğiz
1 öğrenciyi de sizlerin destekleyebilmenizi diliyoruz...
(1 öğrenci ortalama maliyet 400TL mertebesinde)
Selam sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz...
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ilkyar'ʹlarımızın  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;      
Euro  Hesabı:  TR920006400000242293507426                         
Dolar  Hesabı:  TR910006400000242293576217    (Hesap  sahibi  İLKYAR)    
Lütfen  bağışınızın  açıklama  kısmına  isminizi  mutlaka  lütfen  belirtin…    

  

	
   yurt dışından kolaylıkla kredi kartıyla İLKYAR'a bağış yapmanız mümkün
Artık
ABD'de iseniz anında da vergi iadesi için gerekli belge e-posta ile adresinize geliyor.
Turkish Philantrophy Funds aracılığı ile bağışınız bize ulaşıyor,
23 nisan ve diğer projelerde kullanılıyor... Bir defalık veya düzenli bağış için Bağlantı adresi:
https://turkishphilanthropyfunds.givecorps.com/projects/10593-lk-ret-m-okullarina-yardim-vakfi-lkyar-19-anadolu-dan-br-demet-ek-projes

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'ʹın  tanınırlığını    arttırabilirsiniz,  ancak  başka  amaçlarla  ilkyar  
izlenimlerindeki  ve  sitesindeki  resimlerin  izinsiz  kullanılmaması  gerektiğini  hatırlatın  lütfen...  

  
  

