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ÇOCUK KAMPI
26-30 Haziran 2018Okullarýn kapanmasý,Seçimlerin 1. turu ile 2 turu arasýnda 3
gece 4 günlük yaþ sýnýrlamasýnýn olmadýðý "Çocuk kampý" düzenledik. Bu kampa katýlacak olan ye
ve yakýný çocuk temel düzeyde "Ekolojik farkýndalýk, doða bilinci, uyumu ve diðer insanlarla ba
içerisinde yaþama" deneyimleri kazanmasýný umuyoruz. *Eko Ziraat*Eko Ýnþaat*Eko Teknik*Eko
Gýda*Eko DemokrasiKamp esnasýnda yukarýdaki baþlýklar çerçevesinde esnek bir program
uyguluyoruz.1. Gün Yerleþme ve Tanýþma (26 Haziran-Salý)Tüm katýlýmcýlara öncelikle 12 yýllýk
yaþam deneyimine sahip Ýmece Evi'ni gezdiriyor, tanýtýyoruz. Yemek, çay ikramýndan sonra
herkes kendi çadýrýný açýyor. Sabah kalkýnca ilk olarak meyvelerle sindirim sistemimizi
uyandýrýyoruz. Beraberce hazýrladýðýmýz görev listesine göre 2-3 kiþi ekmek yapmaya mutfaða;
diðerleride tüp, doðalgaz olmayan Yazlýk Kuzineli Mutfaðýmýza odun, kozalak toplamaya ormana
gidiyor. Orman hemen bitiþiðimizde. Uzaklaþma filan yok. Hazýr olan açýk büfe kahvaltýmýzý ace
etmeden yapýp üstüne çay keyfimizi yapýyoruz. Biz çay keyfi yaparken ekmek yapan görevliler kü
ile bulaþýklarý yýkayýp sýralarýný savmýþ oluyorlar.2. Gün Atölyeler ve Ýnþaat Ýlk olarak sabun
deterjaný yapacaðýz -ki eve dönerken yanýnýzda götürecek kadar kurumuþ olsun.-Kurabiye, çay
eþliðinde kýsa kýsa "korsan atölyeler" düzenleyerek (Atýk yað, düðüm atma, böcekler,...)
deneyimlerimizi paylaþýyoruz.Öðle yemeðinden sonra "siesta" yaparak,serbest zamanda
dinleniyoruz.Meyve ve kekten sonra inþaat çalýþmalarýna katýlýyoruz. Çamurla oynayýp tuðla ve
yapýyoruz.3. Gün þelale ve orman Sabah gene sýradakiler ekmek yaparken diðerleri kozalak, odun
topluyor. Kahvaltýdan sonra ise 2 km. ormanda yürüyüþ yaparak Ege Bölgesinin en büyük (42m.den
dökülen) ve halen yaban þelalesine (tesis yok) yürürken orman aðaçlarýný, otlarýný tanýyoruz. Ö
atýþtýrmalarýmýzý derede yapýp hem dinlenip hemde suda yüzüyoruz.4. Gün tohum-gýda üretimiTohum
ambarýmýzý ortaya çýkarýp "Yerel,Atalýk,Evladiyelik Tohumun önemi" üzerinde biraz konuþuyoruz.
Sonra hepbirlikte kýþýn yemek üzere lahana, pýrasa gibi kýþlýk tohumlarý ekiyoruz.Gölgeye geçip
içip kurabiye yiyoruz.Çadýrlarý toplayýp ayrýlýþa hazýrlanýyoruz. Kampa gelirken getirmeniz
gerekenler; Çadýr, uyku tulumu veya battaniye, mat (veya þiþme yatak), fener, mayo, þort,
havlu, rahat yürüyüþ ayakkabýsý, müzik aletiniz, evde atmaya kýyamadýðýnýz boþ kavanoz ile kuma
heyecanýnýz ve dayanýþma istekliliðiniz :)30 Kiþi ile sýnýrlý Kamp Ýmece Evi Yerleþkesi'nde yap
Derneðimize gelir getirmek için düzenleniyor. Harcamalarýn karþýlanmasý için bir yetiþkin ve
beraberindeki bir çocuðun maliyetini 300 TL olarak öneriyoruz. 1 yetiþkin ,2 çocuk 400,2
yetiþkin 1 çocuk 500, 2 yetiþkin 2 çocuk ise 600 tl. öneriyoruz. Bebekler hariç tabiii. Derneði
banka hesabýna havaleyi yaparken çocuk kampý baðýþý demeniz yeterli olacaktýr. Yoga, dans, müz
ateþ baþý muhabbetler, yýldýzlarýn seyri gibi etkinlikler katýlýmcýlarýn bilgi ve deneyimleri,
isteklilikleri ile kampý zenginleþtiriyoruz.Kampa katýlmayý düþünenlerden ricamýz Ýmece Evi'nin
yaban alanda olduðunu bilerek gelmeleri için www.imeceevi.org sitesinin "Ziyaret" sayfasýný
okuyarak karar vermesi konforunuz için önemli
:)http://www.imeceevi.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=18&Itemid=30
Doldurmanýzý istediðimiz baþvuru formuda aþaðýdaki
baðlantýda;http://www.imeceevi.org/index.php?option=com_content&task=view&id=544&Itemid=35
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