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ÇOCUKLARLA GIDA ÜRETÝM KAMPI
6-9 Eylül 2018Salça,Tarhana,Kurutmalar,Sirke,MarmelatYaz
mevsiminde yetiþen sebze ve meyvelerin en bol olduðu bu dönemde 3 gece 4 günlük yaþ sýnýrlama
olmadýðý Çocuklarýmýzýda üretime dahil edeceðimiz "Gýda Üretim Kampý" düzenledik. Bu kampa kat
olan yetiþkin ve yakýný çocuk temel düzeyde "Ekolojik farkýndalýk, doða bilinci, uyumu ve diðer
insanlarla barýþ içerisinde yaþama,gýdasýný üretme " deneyimleri kazanmasýný umuyoruz. 1. Gün
Yerleþme ve Tanýþma (6 Eylül Perþembe)Tüm katýlýmcýlara öncelikle 12 yýllýk doðal yaþam deneyi
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 acele etmeden yapýp üstü
keyfimizi yapýyoruz. Biz çay keyfi yaparken ekmek yapan görevliler kül ile bulaþýklarý yýkayýp
sýralarýný savmýþ oluyorlar.Ýlk olarak sebze hasadý yaparak Tarhana ile baþlýyoruz. Ki eve
dönerken yanýnýzda götürecek kadar kývama gelmiþ olsun.Kamp boyunca sebze,meyve
toplayacaz.Bunlardan Salça,reçel,marmelat,sirke,kurutma ve konserve yapacaz.Birlikte
planladýðýmýz bir günde Þelaleye gidip yüzecez.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 kalmýþ þelaleye (tesis yok) yürürken orman aðaçlarýný, o
tanýyoruz. Öðlen atýþtýrmalarýmýzý derede yapýp hem dinlenip hemde suda yüzüyoruz.Tohum ambarým
ortaya çýkarýp "Yerel,Atalýk,Evladiyelik Tohumun önemi" üzerinde biraz konuþuyoruz. Sonra
hepbirlikte kýþýn yemek üzere lahana, pýrasa gibi kýþlýk tohumlardan yetiþtirdiðimiz fideleri
dikiyoruz.Önceki sene Tarhanayý nasýl yaptýðýmýzý "deneyimler" sayfasýnda yazdýk.Belki size fik
verir;
http://www.imeceevi.org/index.php?option=com_content&task=view&id=528&Itemid=35 *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 b
kavanoz ile kumaþlar, heyecanýnýz ve dayanýþma istekliliðiniz :)30 Kiþi ile sýnýrlý Kamp Ýmece
Yerleþkesi'nde yapýlýp Derneðimize gelir getirmek için düzenleniyor. Harcamalarýn karþýlanmasý
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. Derneðin banka hesabýna havaleyi yaparken çocuk kampý baðýþý demeniz yeterli
olacaktýr.Yoga, dans, müzik, ateþ baþý muhabbetler, yýldýzlarýn seyri gibi etkinlikler
katýlýmcýlarýn bilgi ve deneyimleri, isteklilikleri ile kampý zenginleþtiriyoruz.Kampa katýlmay
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=30D
oldurmanýzý istediðimiz baþvuru formuda aþaðýdaki
baðlantýda;http://www.imeceevi.org/index.php?option=com_content&task=view&id=544&Itemid=35 2
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fotoðraflarý;https://www.facebook.com/pg/imeceevi/photos/?tab=album&album_id=18357529064923
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2017 Kamp Fotoðraflarý;
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