Ýmece Evi

Hakkýmýzda

2007 de Kazdaðýnda kiralýk bir alanda ekolojik kamp olarak kurduðumuz Ýmece Evi önce bir
çiftliðe sonrada kendiliðinden bir öðrenme merkezine dönüþtü. 2011 yýlýnda taþýndýðýmýz ÝzmirMenemen&rsquo;deki Dumanlýdað&rsquo;da bulunan kendi arazimizde yaþamaya ve üretmeye devam
ediyoruz. Amacýmýz Barýþ içinde temiz bir Dünyayý hemen þimdi yaþamak. Doðanýn cennet köþesind
kadim, yerel, geleneksel yöntemleri modern bilimle harmanlayýp neþeyle, hep birlikte doðal
üretim yapýp bunlarý dostlarýmýzla, ziyaretçilerimizle paylaþýyoruz. Ekonomik ihtiyaçlarýmýzý a
sayýda ürettiðimiz zeytin,zeytinyaðý,peynir gibi ürünlerimizi ve bizim gibi üretmesi için
cesaretlendirdiðimiz üretici,köylü dostlarýmýzýn ürünlerini çalýþmalarýmýza katýlmýþ yada inter
bizi takip eden &ldquo;imecan&rdquo; lar la paylaþarak karþýlýyoruz.Bizimle bir süre
yaþayanlar, kýsa yada uzun dönem gönüllü olarak gelenler ayrýca etkinliklerimize katýlanlar ile
deneyimlerimizi paylaþýyoruz.Kýsa süreli katýlýmcýlar somut deneyimler olan tarým,gýda, ev,
elektrik, deterjan, boya ve ihtiyaç duyduðu pek çok þeyi öðrenebilirken uzun dönem kalanlar ve
her daim yaþayanlar üstlerinde zaman,gidilecek bir iþ, baþlarýnda bir amir-müdür-patron
olmamasýnýn avantajý ile doðayý ve doðadaki aktörleri dinlemeyi, daha esnek,daha hoþgörülü olma
deneyimliyorlar :)Bu deneyimlerin ve imecede yeniden örülen,çoðalan yardýmlaþma,dayanýþma aðý
farklý mekanlara,farklý daðlara,sahillere,þehirlere ulaþmasý 2018 hedeflerimizden :)Benimde
hayallerim var, þu imkanlarým var, bunlarý birlikte deðerlendirelim, hatta ziyarete geleyim
diyorsanýz öncelikle yapmanýz gereken sizler için yýllardan beri güncellenen sayfalarýmýzý okuy
önce yaptýklarýmýz hakkýnda bilgi sahibi olmanýz (seyir defteri, sýk sorulan sorular) eðer
gelmek istiyorsanýz ziyaret sayfamýzý okuyup alttaki formu doldurmanýz yeterli olacaktýr.2018
den itibaren bulunduðumuz araziyi kardeþ kuruluþ Dumanlýdað Derneði ile paylaþýyoruz. Dernek il
ilgili hertür bilgiye aþaðýdaki baðlantýdan ulaþabilirsiniz;
http://www.imeceevi.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=22&Itemid=36Kýsa
yada uzun ziyaretlerinizde gördüðünüz veya medyadan,internetten takip edip taktir ettiðiniz
çalýþmalarýmýzý maddi olarak ta desteklerseniz emin olun daha hýzlý ilerleriz. Daha
kalýcý,konforlu barýnaklar,daha az bozulan traktör, daha uzun süre hatta bulutlu havalarda
dahi kullanabileceðimiz güneþ-rüzgar enerji sistemi, her hafta 2 burslu gönüllüden daha fazla
burslu stajyer aðýrlama, daha uzun kotalý internet kullanýmýný gerçekleþtirebiliriz. Tüm bunlar
için Derneðimizin banka bilgileri en aþaðýda;
Ýmece Evi Doðal Yaþam MerkeziÝnternet Sitemiz;
www.imeceevi.org
Facebook;
www.facebook.com/imeceevi
Ýnstagram https://www.instagram.com/imece_evi
Google Plus; /https://plus.google.com/u/0/104652169743001408357
Yahoo duyuru
grubuhttp://groups.yahoo.com/neo/groups/imeceevi/info?yguid=339508532 Fotoðraf
eskilerhttp://picasaweb.google.com/imeceevi.etkinliklerFotoðraf yeniler
http://www.facebook.com/photo.php?pid=708198&id=1636106498&ref=fbx_album#!/photos.php?id=
1636106498E-Posta imeceevi@gmail.comTelefon 0543-6775809AdresTurgutlar
Köyü,Menemen,izmirKargo gönderisiYurtiçi Kargo Menemen þube teslim. Yurtiçi Anlaþma numarasý
220411259 Ýmece'nin Banka Hesap no; Denizbank,Menemen Þube. ismail Yenigün ÝBAN TR69 0013
4000 0096 4570 2000 01
Dernek Banka Hesap no; Denizbank-Menemen Sube kodu 2740Hesap no 15050647Dumanlýdað Doðal
Yaþamý Koruma DerneðiIban TR29 0013 4000 0150 5064 7000 01

http://www.imeceevi.org

Joomla! ile Güçlendirilmiþtir

Oluþturan: 20 February, 2019, 23:48

