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Ýmece Evinden herkese merhaba
Bahar ve yaza çok hýzlý,yoðun gündemle girdik. Geliþmeler bizi
daha da umutlandýrýyor. Hem bahçedeki hemde sosyal geliþmeleri sizinle paylaþalým dedik.Bu
bahar yani 2018 bollukla baþladý. 3-5 yýl önce diktiðimiz aðaçlar çiçeklendi ve meyve vermeye
baþladý. Her sabah kiþi baþý bir tane dahi olsa o tek meyve bomba gibi etki yapýyor. Aðzýmýza
koyduðumuz an vücutta yayýlan hormonlar bizi bizden alýyor. Acaba diyoruz çok az ama öz
yiyenler ve bunu önerenler bu tür beslenmeyimi tavsiye etmeye çalýþýyor :)O tek Çaðla,çilek vey
dut tanesi harika bir etki yapýyor. Çið Bezelye,çið Bakla tanesi de... Kuzu kulaðý keza
öyle...Geçen sonbaharda attýðýmýz gübrelerin ve kýþ boyunca fidanlarýn bakýmý bu sonucu doðurdu
düþünüyoruz. Üstüne birde Fukuoka yöntemi ve ayný zamanda geleneksel Dumanlýdað yöntemi ile
ektiðimiz Badem tohumuda 4 senede kocaman olup Badem vermeye baþladý. Bu sonbaharda her
yere,en kýraç yerler dahil badem ekelim diyoruz.Bu sene Abone sistemini çalýþtýrmadýk. Gelmekte
olan ziyaretçilerimizin,gruplarýn artmasý ile bahçedeki sebze ve meyvenin Abonelerle
paylaþýlamayacaðýna karar verdik. Ürün fazlasýný da geçen sene yaptýðýmýz 19 çeþitli þifa dolu
çevirelim
diyoruz.http://www.imeceevi.org/index.php?option=com_content&task=view&id=528&Itemid=35Ba
hara saðlam bir ekiple girdik. Uzun dönem gönüllülerinin çokluðu,hele birde deneyimli
bireylerden oluþmasý her alanda daha saðlýklý adýmlar atmamýzý saðladý. Fidanlarýn bakýmý ile
bahçelerin tamamen kendi biçtiðimiz otlarla örtülmesi (Malç),yabani otlarýn zamanýnda biçilmesi
bahçelerimizi coþturdu.Geçen gün yýlýn ilk grubunu aðýrladýk. Enka Okullarý öðrencileri,Liselil
Ýmece yaþayanlarýný umutlandýrdý. Yaptýðýmýz çalýþmalar ve seminerler neyi,neden yaptýðýmýzýn a
yardýmcý oldu. Binlerce yýllýk insanlýk kültürünü, sevgiyi,saygýyý,dayanýþmayý,üretimin, yerell
sadeliðin öneminin kavranmasýna yaþantýmýzla sürdürüyor olmamýz hem þehirlerden gelen
ziyaretçilerimizi hemde köylerden gelen ziyaretçilerimizi ve bizi umutlandýrmaya devam
ediyor.https://www.facebook.com/imeceevi/photos/?tab=album&album_id=17840657749944252018
Etkinliklerini,Aile,Gençlik Kamplarý ile Ekomimariye,Gelenksel Gýda Üretimine özellikle Doðal
Yaþam Ekolleri olan Permakültür,Fukuoaka,Biodinamik ve Ekolojik Tarýma odaklanan Kamp tarih
ve içeriklerini yayýnlayacaz. Kar amacý gütmeden, Derneðimizin organize ettiði bu kamplar
herkesin katýlmasýna açýk.Ürünlere gelince; Zeytinyaðýmýzýn sonuna yaklaþýyoruz.
Sirkeler,Sabunlar,Adaçaylarý sipariþinizi bekliyor.Peynir yapýmýnda kararsýzýz. Fiyatý yüksek
algýnabilir diye yapmaya gönlümüz yok.Ýmeceden selam ve sevgilerimizle..* Bu mektup öðlen
dinlenme zamanýmýzda sizi haberdardar edebilmek için yazýldý. Yazarken her zaman olduðu gibi
sadece kendi ürettiðimiz güneþ enerjisinden yararlanýldý :)
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