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Ýmeceye bahar geldi :)

Ýmeceden herkese selamlarUzun ve sert geçen kýþýn ardýndan bahar Ýmeceye,Dumanlýdað'a da ulaþtý
Kiraz,Badem ve Erik ilk uyanan aðaçlar oldu. Karýncalar yuva baþlarýna toprak yýðmaya baþlayýnc
baharýn geldiðini anlayabiliyoruz.TASARIM-ÝNÞAATGünlerimiz yoðun çalýþma ve tasarýmla geçiyor.
Nihayet inþaat planlamasý, yanan yerin yeniden inþaa tasarýmý bitti. Üzerinde son düzeltmeleri
yaptýktan sonra sizlerin,özellikle inþaat deneyimi olanlarýnýzýn tavsiyelerini
isteyeceðiz.DERNEKBu hengame içerisinde birde derneðimiz oldu. Hem devletle olan iliþkilerde
hemde yerel sorunlarda böyle bir yapýlanmaya ihtiyacýmýz vardý. Bölgemizde þu an ilgilenmemiz
gereken ormanlýk alandaki bakanlýðýn kesim faaliyetleri ile komþu köylerimizin organik tarýma
geçiþini saðlayacak projeler geliþtirmek.Birde AB gönüllü programýna dahil olmak.(dernek 3 yýll
olduðu için bu mümkün). Bu üç konuda (Orman,organikgýda,bürükratik iþler) yardýmcý olacak gönül
ve üyelere ihtiyacýmýz olacak!ABONE-ZEYTÝNYAÐIBaharla beraber bahçe hazýrlýklarýmýza da baþladý
Bu senenin bahçe ortaklarýný merak ve heyecanla oluþmasýný izliyoruz. Hem imecenin alt yapýsýný
hemde kiþisel ihtiyaçlarýmýzý karþýlayan baðýmsýz ekonomimizin iki temel direði olan Abonelik
sistemi ve Zeytinyaðý gelirleri ile karþýlanýyor. Buna ilave olarak vegan pastýrma gibi diðer
iþlenmiþ ürünleri yazýn sonuna doðru kilere kaldýrmaya baþlarýz. Aaa bu yaz mantar üretimide
devreye giriyor. Kütüklere ektiðimiz miseller yazýn mantar verecek diye umuyoruz:)ÜRETÝM-AHÞAP
ATÖLYESÝYeni bir üretim alaný oluþturuyoruz;Ahþap Atölyesi. Ýmecede yaþayan herkesin ahþapla
ilgili pek çok hayali var. Hepimiz her fýrsatta ahþapa dokunuyoruz. Bunu düzenli,
sanatsal,fantastik ve tabii ihtiyaçlara dönük üretime döndürelim dedik. Þu an genel tasarýmda
atölyenin yerini belirledik.Ýnþaatla beraber ilk atölyeyi yapacaz. Bu arada da aletlerimizi
topluyoruz. Arada kaliteli bir alet geldikçe aradaki farký görüyoruz. Ahþap dahi farklý tepki
veriyor ...ÝHTÝYAÇLARÇoðunuzun deposunda,iþ yerinde,evinde atýl duran, ne yapacaðýnýzý
bilemediðiniz amma atmayada kýyamadýðýnýz bazý malzemeler bizim burada çok iþe yarayabiliyor.
Bize olmasada bir komþumuza,köylümüze faydasý olacak öncelikli ihtiyaçlarýmýz;**tahta,kereste**
(oto veya jell)**Dikiþ makinesi (hurdasý dahi lazým.Eski modellerin pedallarýndaki volan
baðlantýlar çokönemli)**Çift su giriþli çamaþýr makinesi** Her tür ahþap iþleme aleti** TOHUM;
Pembe domates,karnýbahar,brokoli,mor pancar,**Kitap; Sapiens,HomoDeus,Ýlyada (Azra Erhat
çevirisi), Beden içinde yolculuk, Ýsmael (Daniel Quin), Mülksüzler,...Ýmece Evinden herkese
selam ve sevgilerimizlewww.imeceevi.orgimeceevi@gmail.com5436775809https://www.facebook.com/imeceevi/Ýzmir-Dumanlýdað 10 Mart 2017
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