Ýmece Evi

Çimentosuz,ensdüstriyel malzemesiz,yerel,doðal ev yapýmýna
davetlisiniz

Çamur Ev yapýyoruz; Þirinlerin Mantar evi&hellip;06-17 Aðustos***Ücretsiz***Kendi
arazimizdeki biraz kumlu-Killi topraktan önce kocaman çamur köfteler hazýrlayýp sonra
bunlardan duvar örüyoruz. Duvarýn ana malzemesi çamur olduðu için evin biçiminde istediðimiz
gibi oynayabiliyoruz. Çatýsýnýda kilden yapacaðýmýz evin inþaatý yoðun emek istiyor. Her zaman
olduðu gibi çimentosuz tamamen yerel malzeme ve geleneksel-ekolojik deneyimlerle yapacaðýmýz
evin yapýmý ilgilenen katýlmak isteyen herkese açýk.Konaklama detaylarý için internet sitemizin
&ldquo;ziyaret&rdquo; sayfasýný incelemelisiniz.
http://www.imeceevi.org/
Bayramda Doðal Yaþam Kampý
18-24 Aðustos

***Ücretsiz***Kendi arazimizde,Ýmece Evinde deneyimlerimizden bir grubu sizinle paylaþacaðýz.
Genel ziyaretçi koþullarýnýn geçerli olduðu kamp ücretsiz.Ancak imkaný olanlarýn Ýmecenin
sürdürülmesi için eksik donaným,malzeme,araç,gereç,&hellip; ihtiyaçlarýndan uygun gördüðü biri
tedarik etmesi memnuniyetle karþýlanýr.Uygulamayý planladýðýmýz atölyeler;
19 Aðustos10-12.00Erik Pestili,kurusu,marmelatý yapýyoruz
19 Aðustos18-20.00Çamurdan Ev yapýyoruz

20 Aðustos10-12.00Sumak ekþisi,kurusu,suyunu yapýyoruz20 Aðustos-

21 Aðustos-

18-20.00Çamurdan Ev yapýy

10-18.00Köyde Bayramlaþma ve Þelale

21 Aðustos18-20.00Çamurdan Ev yapýyoruz22 Aðustos10-13.00Tohum Topu22-Aðustosyapýyoruz23 Aðustos10-12.00Meyve Kurutma

18-2

23-Aðustos-

13-80.00Þelale
Barýþ Tohumlarýný Saçýyoruz; 1 Eylül Cumartesi**Ücretsiz**Dünya Barýþ gününde Fukuoka-san&rsquo
yöntemiyle yaz boyu hazýrladýðýmýz tohum toplarýný Menemen Orman Þefliði ile belirlediðimiz ala
saçýyoruz. Ýzmirden günü birlik gelebileceðiniz gibi daha önce gelip imecede kalabilirsinizde.
Bekleriz ::-)
Kýþlýk Yiyecek Hazýrlýklarý;
07-09 Eylül
14-16 Eylül

21-23 Eylül***Ücretsiz***Kendi ürettiðimiz domates,biber,patlýcan,kabak gibi sebzelere ilave
olarak yabandan toplayacaðýmýz erik,böðürtlen,alýç,ahlat gibi meyveleri kýþýn yemek üzere iþley
Kurutma,Pestil,Salça,Konserve,Tarhana,Eriþte,Turþu,Sirke,Reçel yapacaðýz. Tahminen ekim ayýnýn
sonuna kadar yani meyvenin güneþte kurmasýnýn mümkün olduðu zamana kadar bu üretimleri
yapacaðýz.Sadece hafta sonu kampý ile yetinmeyip daha uzun süre kalanlar elbette daha fazla
yöntemi uygulama imkaný olacak.
Zeytin ve Mantar Hasadý
6-13 Ekim

***Ücretsiz***Ýlk yaðmurlar ve azda olsa yazlýkçý kaçýran serinliði ile yaðlanan henüz yeþil re
http://www.imeceevi.org
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zeytinerin en olgunlarýndan bir miktar toplayýp &ldquo;kýrma zeytin&rdquo; yapýyoruz. Eðer
her þey yolunda giderde &ldquo;Evren Abla&rdquo; 2. Yaðmuruda yaðdýrdýysa heryerde
Çintar,Kanlýca ve Kulak Mantarý çýkacak. Mantarlarý hem taze taze yiyip hemde konservesini
yapacaðýz. Eee birazda eve dönerken götürmekte istersiniz,deðilmi?Detoks-Sessizlik Kampý 20-27
EkimKurban bayramýna denk gelen bu kampta hem doðanýn takvimi gereði hemde fiziksel olarak
saðaltýmda bulunurken zihinsel olarakta biraz &ldquo;sessiz&rdquo; kalarak arýnalým diyoruz.
Bizim dýþýmýzda deneyimli bir &ldquo;gönüllü&rdquo; kolaylaþtýrýcý bulursak bu kampta ücretsiz
olacak.Gönüllü bulamazsak emeði,yol parasý vss&hellip;nedeniyle genel giderlerlere katýlým dýþý
cüzide olsa bir ücreti olabilir.Netleþince buradaki bilgileri güncelleyeceðiz.Çobanlýk Kampý 09
11 Kasým16-18 Kasým***Ücretsiz***Küçük ve Büyükbaþ hayvanlarýmýzý yayacaðýz.Daha doðrusu onlar
biz onlarý izlerken yaþam tempomuzu düþürüp daha dingin hale geçmek için bir fýrsat yakalayacað
Hayvanlarla iletiþimdeyken,sadece izlerken dahi onlardan çok þey öðreneceðiz. Bu arada basit
þekilde hayvanlarýn bakýmýný,süt saðýmýný,yoðurt yapýmý,aðýl temiziði, gübreden preparatlar (öz
þerbetler) hazýrlayacaðýz. Zeytinyaðýmýzý Üretiyoruz 22-27 Aralýk***Ücretsiz***Dalýnda yaðlanan
siyah renklere bürünen zeytinlerimizi toplayýp Foça&rsquo;daki Taþköy&rsquo;ün Taþ Deðirmeninde
sýkacaðýz. Toplam 6 gün sürecek etkinlik binlerce yýldýr süren zeytin hasadý aðacý dövmeden
geleneksel yöntemlerle topluyoruz. Daha sonra Taþ deðirmende hamur haline getirip sýcak su
deðdirmeden soðuk bir þekilde presleyeceðiz. Binlerce yýllýk üretim biçimine tanýk olmak
isteyenleri bu çok deðerli buluþmaya bekliyoruz. Havalarýn serinlediði bugünlerde rahat
etmeniz için yanýnýza alt ve üst içlikler, yün eldiven almanýzý,Tarlada,taþta gezmeye uygun
ayakkabý yada lastik çizmenizi yanýnýza almanýzý unutmayýn!6.Yýlýmýzý Kutluyoruz ::-) 31 Aralýk
Pazartesi***Beleþþþþ***2007 yýlýnda Kazdaðýnda baþlayýp 5 yýl süren Ýmece son bir yýldýr
Dumanlýdað&rsquo;da. Doðayý kirletmeyen, birarada uyumlu yaþam bilgi ve deneyimlerinin
aktýðý,paylaþýldýðý Ýmece Evi kadim bilgilere ulaþýlýp uygulandýkça, bu deneyimlere ihtyaç duya
&ldquo;Ev&rdquo; olmayý sürdürmeye 6 yýldýr devam ediyor. Turgutlar,Dutlar Ekolojik Köyü Girþim
ile birlikte yakýnlarda veya uzaklarda olan herkesi kuzine baþýna bekliyoruz. Dileyen
zeytinyaðý üretimi için gelip kalabilir yada çalýþanlar Cumartesinden gelip sýnýrlý olan
kapalý,ýsýtýlan kulübelerde yerini alabilir. Tohumlar Toprakla Buluþuyor ::-)15-16 Mart28-29
Mart***Ücretsiz****Ay Takvimine göre meyvesinden faydalandýðýmýz tohumlarý,öncelikle
Domates,Biber ve Patlýcan tohumlarýnýn fidelerini hazýrlamak için Camekan-Sermýza ilk ekimleri
yapýyoruz. Geleneksel,Fukuoka,Permakültür ve Biyodinamik yöntemlerinin uygulandýðý Ýmece Evinde
katýlýmcýlara uygulamalý bir tanýtýmda yapýyoruz. Tamamen ücretsiz olan programlarda kullanýla
yiyecek vs..malzeme için herkesin imkaný ve gönlü ölçüsünde genel giderlere katýlýmý Ýmece Evi
sürdürülebilmesi için beklenmekte. Etkinliklere katýlmak için bize e-posta yada telefon açmadan
önce burada sizi bekleyen koþullarý sitemizin &ldquo;ziyaret&rdquo; sayfasýnda okuduktan
sonra karar vermelisiniz. Ekonomik olarak rahat olanlarýn karar verdikten sonra katýlým
miktarýný havale yaparsa kamp öncesi ihtiyaç duyulan malzemeyi alabiliriz.Yoksa doðanýn otlarý
ve unlu yemek seçeneklerimizle hiç aç kalmayýz :;-Atölyenin baþladýðý ve bittiði gün; geliþler,
tanýþma, yerleþme, çevreyi, imeceyi algýlama ve daha çok sosyal ihtiyaçlar için kullanýlýyor. 2
Günden itibaren ise tamamen uygulama ile geçiyor. Herkesin eli iþe,çalýþmalara deðiyor.Burada
bulunduðunuz süre içerisinde Ýmeceye geliþ amacýnýzýn dýþýnda size ilginç gelecek uygulama,üret
yaþam detaylarý ile karþýlaþacaksýnýz. Ýlginizi çeken herþeyle ilgili soru sormaktan, çalýþmaya
katýlmaktan hiç çekinmeyin. &rdquo; Ýmece&rdquo; kendi enerjisini, kendi barýnaklarýný,
evlerini, her geçen gün daha fazla kendi yiyeceðini üreten bir aile.Atölyenin,Kampýn günlük aký
sabah kahvaltýsý esnasýnda belirleniyor. Herhangib ir çalýþanýn olmadýðý Ýmecede yemekten temiz
her þey gönüllülerce yani hepbirlikte yapýlýyor. Ve gene hepbirlikte atölyeler gerçekleþiyor.He
Kampta katýlanlarýn becerileri,deneyimleri doðrultusunda gün içinde veya akþamlarý seminer,kýsa
atölyeler yapabiliyoruz.Örneðin; Ýmecenin deneyimleri dýþýnda Yoga,Masaj,Doðal Týp,Film
gösterimi,vs&hellip;Her hafta deðiken olmakla beraber pazartesi yada Salý günleri þelaleye
gidiyoruz.Serinledikten sonra dönüþte çevredeki yaban yaþamý ve bitkileri inceliyoruz.Çiftlik
kuracaklar, doðada yaþamak isteyenler, köyüne dönme niyetinde olanlar bu kararlarýný uygulama
önce Ýmeceye uðrayýp Ýmecenin oldukça pratik; ekonomik ve ekolojik çözümlerine tanýk olup v
deneyimleyip kararlarýný gözden geçirmeliler.Sadece; hayal edilenle gerçeðin doðada,köy yaþamýn
çok farklý olduðunu arazi almadan ve diðer masraflara giriþmeden önce farkýna varmak için dahi
Ýmeceye gelmelisiniz.Kimbilir belkide buralarý çok sever ve parçasý olduðumuz &ldquo;Dutlar
Ekolojik Köyü&rdquo;ne yerleþmeye karar verirsiniz?!Diðer etkinlikler yýllýk takvimimizde.
Dilediðinize katýlabilirsiniz. Hatta internet sitemizin ziyaret sayfasýnda okuyacaðýnýz gibi
planlanan tarihler dýþýnda 365 gün yaþamýn, üretimin olduðu Ýmece Evine istediðiniz zaman
gelebilirsiniz. Bunun için etkinliði beklemeniz gerekmiyor. Tek yapmanýz gereken bize epostayala yada telefonla ulaþmak ::-)
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