Ýmece Evi

Traktörümüzü Aldýk

Traktörümüzü aldýk ve bugün Ýmeceye getirerek ilk görevi olan gübre taþýmaya baþladýk.Hatýrlar
gün önce Traktör almak için bir ürün sepeti oluþturmuþtuk.Sepet bedelini hemen yatýranlar
sayesinde Traktörü aldýk. 7 yýldýr yatan BMC-Leyland 154 model.1974 yýlýnda yapýlmýþ.Dönemin il
traktörlerinden. Muhtemel ilk-sýfýr alanlar ne caka satmýþtýr. Pekte afilli yüzü var. Yakýnda
hertarafýný resimlerle renklendirir yeni "Ýmece" çehresine bürünür :)15 gündür Menemen
sanayisinde bakýmý yapýld.; Yeni akü,yaðlar,filtreler, silindir kapak
deðiþimi,marþ,buji,devirdaim, römork takma baðlantýsý, Hidrolik kollarý çalýþtýran mekanizma de
ay sonunda gelen sepet bedelleride sanayinin labirenlerinde eridi :) Pompayý tamir
ettiremeden ve römork ve týrmýkta alamadan Traktörümüzü çýkarttýk daða. Muhammet abinin Römork
aldýk ve akþam geç saate kadar muhtarýmýz Habibe Anayla anlaþtýðýmýz koyun gübresini taþýmaya
baþladýk. Çok heyecanlýyýz :)Bizi baðýmsýz kýlan dayanýþmacý,paylaþýmcý fikirlerimiz var. 11 se
onbinlerce ziyaretçimizle bu fikirleri adým adým gerçekleþtirdik. Ancak bu seferki fikrin ucu
"Akçeye" dayanýyordu. Diyordukki "Bizim acil traktöre ihtiyacýmýz var. Bunu alabilmemiz için
ürün sepeti oluþturduk. Siz bu sepetlerden alýn.Bedelinide hemen yada ay sonunda bize
verin.Biz ise sepetleri zeytinyaðý sýkýmýndan sonra yani Kasým sonu,Aralýk baþýnda göndereceðiz
dedik. Ve bu çaðrýmýza yanýt veren 38 destekçimiz sayesinde önemli bir adým attýk; DAYANIÞMA
KREDÝSÝ.Bu adým,bu dayanýþma sadece bize Traktör kazandýrmadý, bizim gibi vizyonu olan,dürüst
üreticiler içinde bir emsal oldu. Umarýz bu dayanýþma aðlarý, güvene dayalý üretim,paylaþým aðl
yaygýnlaþýr. Hem insanlar ne yediðini bilerek temiz,gerçek gýda ile beslenir hemde üreticiye,
bize üretme gücü veren sizler sayesinde yeni dayanýþmacý,paylaþýmcý fikirler hayat bulur.Bu
mektuplarý okuyan,paylaþan, ürünlerimizden, karýþýk ürün sepetlerimizden alan herkese çok çok
teþekkür ederiz.Saðolun varolun,eksik olmayýn :)Sepetlerin hazýrlanýp gönderilmesi için zeytini
azýcýk daha yaðlanýp sýkmaya hazýr hale gelmesini bekliyoruz.Sepetlerden artan ürünlerimizden
Zeytin,Zeytinyaðý,Deli Erik Reçeli, Ýncir-Armut Sirkesi,Alýç sirkesi, Ahlat Sirkesi, Yabani
Elma Sirkesi ile Zeytinyaðý Sabunu sizden gelecek istekleri bekliyor olacak. Bize e-posta
atarsanýz bu ürünleri size nasýl ulaþtýrabileceðimizi konuþuruz.Tüm bunlarýn dýþýnda þehirde or
ihtiyacýmýz var; Sadece zeytinyaðý ve Külsuyundan yapacaðýmýz sabun ile ahþap iþlerimizi
deðerlendirecek dükkancý ortaklarý kast ediyoruz. Eðer Sabun veya Ahþap iþleri ilgiliyseniz
bize bir e-posta atarmýsýnýz :) imeceevi@gmail.comÝmeceden selamlar6 Kasým 2017-Dumanlýdað
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