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Bugün tohumlarý &ldquo;peleseye bastýk&rdquo; yani seraya saçtýk ::
(PDA) Pembe Domates Aðýndan gelen üç ayrý (Hatay,Çerkezköy,Çanakkale) pembe domates tohumlarýný
(http://pembedomates.blogspot.com/2007/03/tohumlarimiz-imece-evinin-deposunda.html) ve
Kazdaðý&rsquo;nýn Yörük ve Türkmen köylerindeki dostlarýmýz Ýnzule (Adatepebaþý), Sultan Ebe (Ç
ve Ýsmihan (Tuztaþý) kendileri için ayýrýp sonra bizimle paylaþtýklarý domates, biber ve patlýc
tohumlarýný toprakla buluþturduk. Dört ay önce ilk olarak Sarýmsak tohumunun topraða düþtüðü
Ýmece&rsquo;de ilk ürünleri de toplayýp yemeye ve hatta abone kaydýna baþladýk bile. . Hayvan
dostlarýmýz Ýmece Evini &ldquo;Çiftlik&rdquo; haline getirdi. Henüz hizmet verme aþamasýna
gelmemiþ ve açýk duyurularýmýzý yapmamýþ olmamýza raðmen bir þekilde duyarak gelen insanlarý b
çiftlik biçimi ile karþýlamaya baþladýk Ýsviçre bölgesinin beyaz renkli &ldquo;Saanen&rdquo; ci
keçisi &ldquo;ZANA&rdquo; anne adayý olarak karný burnunda geldi Ýmeceye.Ve 3 gün sonrada
&ldquo;Aðýl&rdquo; ailesine zýpzýp zýplayan oðlak doðurdu. Kýzým Ekin&rsquo;i hareketleri ile
andýran pamuk görünümlü oðlak her geçen gün daha hareketlenip ayný ortamý paylaþtýðý kümes hayv
kaçýþmasýna sebep oluyor. Diðer ailede Koyun Ailesi.Anne Çakýr ile bir aylýk kuzusu keçi ZANA
ile ayný aðýldan .Birbirlerini eskiden tanýdýklarý için sorun yaþanmýyor.(minik sürtüþmeler har
) Oðlakla beraber minik kuzunun aslýnda kocaman olduðunu fark ettik. Oðlaða ayak uydurup
koþuþturan kuzuyu da oðlum Barýþ niyetine seviyorum. Malum onlar Ýstanbul&rsquo;da okullarýnda
olunca araya giren hasreti hayvanlarla,bitkilerle
gideriyoruz.http://www.imeceevi.com/index.php?option=com_rsgallery2&Itemid=99999999&catid
=4 Aðýl ile ayný alaný paylaþan kümes yaþayanlarý ise 19 tavuk ve 2 horoz.Tavuklarýn tamamý ka
eksiksiz eþelenen köylü tavuklarý.Yarýsý Yörük Arýklý köyünden yarýsý da Türkmen Tuztaþý köyünd
kara, boz, beyaz, kýnalý tavuklarýn yemleri buðday, mýsýr, cicibici, ebegümeci otlarý ve organi
çöplerimizden beðendikleri. Yumurtlamalarý ise maþallah. Arada çift sarýlýda doðuruyorlar. Onla
saatlerce izlemek hem çok eðlenceli hemde çok eðitici. Horoz Mavi Kuyruk ise tam bir maço! Çok
ilginç taktikleri var ::-) Diðer horoz Kocabaþý þamar oðlanýna,adeta tavuða çevirdi.Her fýrsatt
kovalayýp nefes aldýrmýyor.Acaba 19 tavuk iki horoza azmý geliyor diye düþünüyoruz.Ama daha
farklý tavuk getirirsek canýna okur diðer tavuklar diye bir þey yapamýyoruz ::-( Takým arkadaþ
arayýþýmýz devam ediyor.Gelen çaðrýlarý titizlikle deðerlendirip kurduðumuz iletiþim ile imecen
vizyonuna uygun arkadaþýmýz Ankara &ndash;Güneþ Köy&rsquo;den geldi; Özer Tayiz. Özer henüz bi
haftadýr bizimle ve þu an www.imeceevi.com internet sitemizi &ldquo;Portal&rdquo; a
çeviriyor.Bilgisayarýný (Þukufe) bambaþka hale getirip onunla bütünleþiyor.Ekolojik Köy hayali
bizi buluþturdu. Ve bizde bu buluþmayý sürekli kýlmak için yoðun bir þekilde iletiþim bombardým
yaþýyoruz. Diðer arkadaþlarý da arayýþýmýz devam ediyor.Eðer çevrenizde imece evine uygun arkad
varsa bizimle internet üzerinden temas kurmasýna aracýlýk ederseniz eminim hepimiz çok
seviniriz.Tabii ekolojik yönünün geliþmiþ olmasý,çevre ve doða koruma konusunda geçmiþinin olma
þart.Diðer özellik ve koþullarý ise web sitemizden öðrenmesinde fayda var&hellip;
Ýmece Evi,
Yaþam ve Ekolojik Çözümler Çiftliðimizin kuruluþu devam ediyor.Nisan ayýnda tamamlamayý
umduðumuz çiftliðimizin dükkanýný inþa ediyoruz. Kazdaðýnýn her tarafýna yayýlmýþ ekolojik,doða
yapan dostlarýmýzýn ve kendi ürettiklerimizi,yenilenebilir enerji ürünlerini çiftliðimizin
giriþinde yapmakta olduðumuz &ldquo;Cam&rdquo; dükkanda ve yanýnda oluþturacaðýmýz &ldquo;Pazar
Yerinde &ldquo; sergileyeceðiz.
Minik çiftliðimizdeki çalýþmalarýmýz gezegene en az zarar
verecek þekilde yürütürken diðer yandan gezegeni yaþanmaz hale getiren &ldquo;ana
kirleticilere&rdquo; karþýda ülkemizdeki kampanyalara aktif olarak katýlýp ,küresel
kampanyalara da destek veriyoruz. Yaklaþýk 10 aydýr çalýþýlan Sinop Mitingi dönüþü kurguladýð
Nükleere Karþý Bilim Ýnsanlarýnýn ortak çalýþmasý ilk meyvesini
verdi;http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=52655&tipi=2&sube=6 10 Mart
Cumartesi günü ayný anda Ankara,Ýstanbul ve Ýzmir&rsquo;de basýn açýklamalarý ile bildirimizi
duyurduk.26 Nisana kadarda bildiriyi imzalayacak bilim insaný dostlarýmýza ulaþmaya devam
edeceðiz sizinde desteðinizle.Biliyorsunuz 26 Nisan Çernobil felaketinin yýldönümü ve bizde o
tarihte Enerji Bakanlýðý ve TBMM&rsquo;ne 500 bilim insaný imzalý bildirimizi teslim etmeyi
hedefliyoruz.
Küresel ýsýnmayý engelleme konusunda ise bir platform oluþturma çaðrýsý yaptýk
yeterince güç kazanmadý. http://groups.yahoo.com/group/antikarbon/. Bu konuda etkin
sekreteryayý üstlenecek bir kuruluþ bulamadýk! Ýnsanlarýn hala birlikte uygulanabilir çözümler
üretmek yerine söylenmeyi daha kolay buluyor olmasý yaklaþan ekolojik felaketi anlamýyor
olduklarýný gösteriyor. Bu arada arkadaþlarýmýzýn organize ettiði http://www.kyotoyuimzala.com/
sanal imza kampanyasýna destek veriyoruz.Ve 28 Nisanda Küresel Isýnmayý önlemek için
Kadýköydeyiz!!!28 Nisan 2007&rsquo;de Ýstanbul&rsquo;da Kadýköy&rsquo;de Küresel Eylem Grubu
tarafýndan düzenlenecek olan &ldquo;Baþka Bir Enerji Mümkün&rdquo; yürüyüþü ve mitingi hakkýnda
bilgi almak için aþaðýdaki linki TIKLAYINIZ.http://kureseleylem.org Kazdaðý bölgesinde mevcut
STK&rsquo;lar içinde aktif olma giriþimindeyiz.Muhtemel &ldquo;Kazdaðý Ekolojisi&rdquo;
eksenli bir dernek yada kooperatifi Sonbaharda kuracaðýz. Son olarak; eðer bizden düzenli
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haber almak,iletiþimde kalmak isterseniz ya internet sayfamýza üye olun yada isteðinizi bize
kýsaca bildirin-ki bizde sizi haber üyemiz yapalým. Hepinizi sevgi ve hasretle kucaklýyorum
::-)Ýsmail Yenigünwww.imeceevi.com
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