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BÝZ BU ABONE SÝSTEMÝNÝ ÇOK SEVDÝK :-)
Ýki sene önce bahçemizden,bostanýmýzdan çýkacak ürüne dostlarýmýzý ortak ederek baþladýðýmýz Ab
sistemi biziçok sevindiriyor.Sevindiriyor çünkü, kapitalist sistemin zaman,randevu telaþý,
ekonomik olarak yetememezlik,bütçelerin denk gelememesi haliniyaþamýyoruz.Sevindiriyor çünkü,
ne yediðimizden eminiz,en verimli yaþlarýmýzý yollarda, egzos,ter kokularý arasýnda geçirmek
zorunda kalmýyoruz.Sevindiriyor çünkü, birisi için, birilerinin sömürü düzenini daha da
güçlendirmek yerine kendimiz için, hergeçen gün daha da büyüyen ailemiz için,köylü,komþu
dostlarýmýzýnda ayný sistemden faydalanabilmesi için çalýþýyoruz. Bu yardýmlaþma,dayanýþma hali
tamda ihtiyaç duyduðumuz derin insani hazlarý yaþatýyor. Biz bu tatmin ve haz halindeyken
sadece kendimize ve yakýn çevremizden baþka toplumumuz için,dünya için daha ekolojik, daha barý
çözümler üretebiliyoruz. Bizim bu halimizi duyan,okuyan, merak eden, benzerini yapmak
isteyenlerede býkmadan,usanmadan deneyimlerimizi aktariyoruz.Topluluk destekli tarým
kavramýyla türkçemize yerleþen bu dayanýþmacý Abone sisteminin imece Evinde sürüyor olmasýnýn e
önemli nedeni Abonelerimizin müþteri olmamasý.
MÜÞTERÝ OLMADAN NASIL ABONE OLUNUR ?Kapitalizmin rekabetçi,güvensiz,korku dolu atmosferinin
tersine güvene,yardýmlaþmaya dayalý, tüketmek yerine üretim deðerlerine önemveren herkes Ýmece
Evinin ürünlerine,bahçelerine ortak,abone olabilir. Buradaki temel ilke bu ürünlerin nasýl bir
vizyonla, nasýl bir ahlakla yetiþtirildiðinin bilinmesi. Bu bilgini farkýnda olan herkes Ýmece
Abonesi olabilir.Ýlk sene sadece Ýmecede bir süre kalýp bu çalýþmalarýn parçasý olup þehirde ya
dostlarý Abone etmiþtik.Bu sene (2015) ise imeceye gelmesede toplumsal fayda için,dünyanýn
iyiliði için çalýþan aktivistlerinde abone olmasýný saðladýk. Baktýkki çok iyi gidiyor. Oluþtur
sistemi hep birlikte sindiriyoruz. Eksikleri,hatalarý,olmasý gerekenleri daha rahat görüyor
ve düzeltebiliyoruz.Telaþsýz,stressiz, cennet gibi bir alanda köylü dostlarýmýzýnda
yönlendirmeleri ile bugünlere geldik.Ambalajda hemen hemen hiç sorun yaþamýyoruz. Koliler
büyükþehir merkezlerine bir günde gidiyor. Yani öðlen saatlerinde topladýðýmýz taze sebze,
meyve ertesi gün öðlen yemeðine adrese yetiþiyor. PTT ile gönderdiðimiz için neredeyse yarý yar
ücretleniyor.Mayýs,haziranda baþlayan ilk küçük kolilere 7-8 lira,ürün bollaþtýkça büyüyen koli
ise 12-14 lira kargo ücreti ödeniyor.
2016 BOSTAN ABONELÝÐÝBu hafta sonu 20-22 Kasým'da Bakla,Bezelye,Sarýmsakla tohumlarý ekmeye
baþlýyoruz. Dileyen herkesin katýlabildiðietkinlik þeklinde düzenlediðimiz Tohum ekim
kutlamasýnýn sonrasýnda bahardan itibaren yetiþtirdiklerimizi yemeðe baþlýyacaz.Önümüzdeki döne
için yeni Abone kayýt sürecini bu mektupla açtýk.Eðer siz temel ilkeyi anladýðýnýzý düþünüyorsa
niyet ve talebinizi, dilediðiniz cümlelerle bize e-postayla ifade etmenizi bekliyoruz.Ýmece
Evi bostan ortaklýðýna ne kadar çok abone dahil olursa o kadar köylü,komþu dostlarýmýzýda kendi
temiz bahçe ve yerel-temiz tohumlarý ile bu üretim aðýna dahil olmalarýný saðlýyacaz.Mayýstan
itibaren Bakla ve bezelye ile baþlayacak ürün hasadý muhtemel þimdi olduðu gibi Aralýk ayýna
kadar devam edecek.Gene bu sene olduðu gibi abonelere 17-20 civarýnda ürün kolisi
gönderebleceðimizi ümit ediyoruz.Ümit ediyoruz çünkü doðal hava þartlarý, don,kýra,kar ya da do
gibi hayvanlarýn bahçeye zarar vermesi mümkün.Her abonenin bir sezonluk ortaklýk payý 650
tl. Sevgili Ýmecanlar abonelik dýþýndaki iþlediðimiz ürünler ile dostlarýmýzýn ürünlerini ile
ilgilenirseniz bizden liste isteyin.Özellikle Vegan ve vejeteryan dostlarýmýzýn çok hoþuna
giden domates kurusu,sarýmsak,kekik ve zeytinyaðýndan yaptýðýmýz "Vegan Pastýrma" olgunlaþtý,ta
oturdu ve bu mektupla beraber hangi mutfaklara gideceði belli olacak.
Ýmeceden bereketli,üretken dayanýþma dolu bir yýl diliyoruz hepimize :-)
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