Ýmece Evi

BBOM-Saman Ev Yapýmý- 24 Aðustos-1 Eylül Bodrum

BAÞKA BÝR OKUL MÜMKÜN OLUYOR !!!
BODRUM DOÐAL YAPI ÇALIÞMA KAMPI; 24 Aðustos-1 Eylül 2013. B
Bir Okul hayali etrafýnda bir araya gelip ekilen tohumlar, yürütülen çalýþmalar sonunda ilk
BBOM okulu çocuklarýn koyduðu &ldquo;Mutlu Keçi&rdquo; adýyla Eylül ayýnda kapýlarýný
Bodrum&rsquo;da açýyor. Mutlu Keçi Tayfasý, BBOM Derneði gönüllüleri okulun son hazýrlýklarý iç
çalýþmaya devam e diyor. Permakültürcüler, ve &ldquo;Yýldýz Dayanýþmasý&rdquo;ndan gönüllü üniv
öðrencileri bir yandan okul bahçesini hazýrlarken bizde okulun yan binalarýný yapma hazýrlýðýna
giriþtik. Strobell House; SAMAN EV Ýçten içe 10x5 m. Dýþtan dýþa 11x6m lik bina 240cm yükseklið
olacak. Duvar kalýnlýðý ise 60cm olup çatýsýný da -temin edebilirsek- kiremitle örteceðiz. Bu
binanýn yapýmýnda katkýlarýnýza ihtiyacýmýz var; 200-400 adet saman balyasý Zemin ve Çatý için
tahta-kereste
**KAMPA KATILIM KOÞULLARI;
Bu binanýn yapýmýný katýlmak isteyen gönüllülerin emekleriyle, ustalýklarýyla, iþçilikleriyle h
birlikte, dayanýþma içinde gerçekleþtirmek için 8 günlük bir kamp düzenliyoruz. Kamp süresinde
mevcut okul binalarýnda koðuþ haline getirilmiþ boþ sýnýflarda konaklayabileceðiz. Dileyen
bahçede çadýr ya da uyku tulumuyla kalabilir. Her katýlýmcýnýn gelirken yanýnda; mat, uyku
tulumu, iþ eldiveni getirmesi gerekiyor.
8 günlük kamp süresince yiyecek gibi genel giderlerin karþýlanabilmesi için katýlýmcýlarýn Baþk
Bir Okul Mümkün Derneði hesabýna 250 TL yatýrmalarýný öneriyoruz. Kampa katýlmak isteyen
gönüllülerden bu tutarý ödeyemeyecek olanlar durumu feyza@baskabirokulmumkun.net adresine
iletebilirler.
Günlük zaman planlamasýný kampta hep birlikte koþullar doðrultusunda güncelleyeceðiz. Mümkün
olduðunca güneþte fazla kalmayacak þekilde çalýþýp güneþin tepede olduðu serbest zamanlarda
“siesta”da, gölgede veya deniz kenarýnda dinleneceðiz.
Daha verimli çalýþacaðýmýzý daha organize olacaðýmýzý düþünüp katýlýmý 30 kiþi ile sýnýrladýk.
“çalýþma ve dayanýþma kampýna katýlma” farkýndalýðý ile gelip; müzik aletini de evinde unutmama
diliyoruz.
Ýmece Evi- Doðal Yaþam ve Ekolojik Çözümler Çiftliði
www.imeceevi.org

0543-6775809

***********************************************************
ÝLETÝÞÝM;
Kamp detaylarý için BBOM Ýletiþim; ; Dernek koordinatoru Feyza Ýyikul ; 0533 3834316.
iletisim@baskabirokulmumkun.net
Ýnþaat teknik detaylar için Ýmece Evi Ýletiþim; imeceevi@gmail.com
ULAÞIM;
Mutlu Keçi Ýlkokulu, Yahþi, Bodrum
Kocataþ Sokak No:72 Ortakent Yahþi Bodrum 48420 Muðla Türkiye
Bodrum Otogarýndan Ortakent minübüsleri ile ulaþabilirsiniz.Detaylar için Feyzayý aramanýz
yeterli ;-)
HARÝTA;

http://goo.gl/maps/wwchm

http://www.imeceevi.org
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