Ýmece Evi

Doðal Deterjan,Þampuan

ve Sabun Yapýyoruz;

13 Nisan; Saat 10.00-17.0027 Nisan; Saat 10.00-17.00
Biz temizlik maddelerimizi sadece kül, yaðmur suyu ve zeytinyaðýndan üretiyoruz. Bu yöntemle
þampuan,sývý sabun ve bulaþýk-çamaþýr deterjanlarýmýzý kendimiz yapýyoruz. Evde sizinde
yapabileceðiniz bu maddeleri bulup bir araya getirmeniz çok kolay. Ýnternet sitemizin
deneyimler bölümünde okuyarak sabýrla sizde kendi ortamýnýz da, kendi temizlik
malzemelerinizi, istediðiniz kokularda üretebilirsiniz.
Yok eðer hem bizimle tanýþmak hem de kostiksiz ve diðer halk saðlýðýna, çevreye zararlý
kirleticiler yerine aksine bitkilere gübre etkisi olan temizleyicilerin yapýmýna tanýk
olmak isterseniz internet sitemizdeki “ziyaret” sayfasýný okuyarak etkinliðe kayýt
yaptýrabilirsiniz.

Etkinlik öncesi gelip imecede konaklamak isteyenler;
Atölyenin baþladýðý ve bittiði gün; geliþler, tanýþma, yerleþme, çevreyi, imeceyi algýlama ve d
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,üretim ve yaþam detaylarý ile karþýlaþacaksýnýz. Ýlginizi çeken her þeyle ilgili soru
sormaktan, çalýþmaya katýlmaktan hiç çekinmeyin.
Atölyenin,Kampýn günlük akýþý sabah kahvaltýsý esnasýnda belirleniyor. Herhangi bir çalýþanýn o
Ýmecede yemekten temizliðe her þey gönüllülerce yani hep birlikte yapýlýyor. Ve gene hep
birlikte atölyeler gerçekleþiyor.
Her Kampta katýlanlarýn becerileri,deneyimleri doðrultusunda gün içinde veya akþamlarý
seminer,kýsa atölyeler yapabiliyoruz.Örneðin; Ýmecenin deneyimleri dýþýnda Yoga,Masaj,Doðal
Týp,Film gösterimi,vs…
Her hafta deðiþken 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
uygulamadan önce Ýmeceye uðrayýp Ýmecenin oldukça pratik; ekonomik ve ekolojik çözümlerine
tanýk olup ve hatta deneyimleyip kararlarýný gözden geçirmeliler.
Sadece; hayal edilenle gerçeðin doðada,köy yaþamýnda çok farklý olduðunu arazi almadan ve diðer
masraflara giriþmeden önce farkýna varmak için dahi Ýmeceye gelmelisiniz.
Kimbilir belki de buralarý çok sever ve parçasý olduðumuz “Dutlar Ekolojik Köyü”ne yerleþmeye
karar verirsiniz?!
Diðer katýlabileceðiniz etkinliklerimizi yýllýk takvimimizde inceleyebilirsiniz.
Neþe ve dayanýþmayla kalýn ;-)
Ýmece Evi Doðal Yaþam ve Ekolojik Çözümler Çiftliði
Ýnternet Sitemiz;
www.imeceevi.org
Facebook;

www.facebook.com/imeceevi

Yahoo duyuru grubuwww.yahoo.com/group/imeceevi
Yahoo haberleþme aðýwww.yahoo.com/group/imeceiletisim/
Fotoðraf eskilerhttp://picasaweb.google.com/imeceevi.etkinlikler
Fotoðraf yeniler http://www.facebook.com/photo.php?pid=708198&id=1636106498&ref=
fbx_album#!/photos.php?id=1636106498
E-Postaimeceevi@gmail.com
Telefon0543-6775809
AdresTurgutlar Köyü,Menemen,izmir

http://www.imeceevi.org
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