Ýmece Evi

Barýþ için Barýþ tohumlarý saçýyoruz

1 Eylül Dünya Barýþ gününde Fukuokanýn tohum toplarýný saçacaðýz.

Tok insanýn,ambarý dolu insanýn savaþ istemediðini tarih bize söylüyor. Barýþ için üretim bilin
ile düzenlediðimiz tamamen ücretsiz olan bu etkinliklere katýlmaya davetlisiniz.

Bayram zamaný düzenlediðimiz Kerpiç kampýnda hazýrladýðýmýz,içerisinde Mardin bölgesinin "Savur
Buðdayý" koyduðumuz killi topraktan "Tohum Toplarý-misketleri" yaptýk.
1 Eylülde hazýrlayýp kuruttuðumuz bu toplarý Ýmece Evi içerisinde gözlem alanýna saçacaðýz.

Katýlýmcýlar ile daha sonra yanlarýnda getirdikleri meyve çekirdeklerinden yeni tohum toplarý
hazýrlayýp ileride organize edilecek bir Aðaçlandýrma etkinliðinde kullanmak üzere kurutacaðýz

Havalarýn sýcaklýðýný dikkate alýnca Etkinlik baþlangýç saatini 16.00 olarak planladýk. Ortalam
3 saat sürecek etkinliðe katýlmak isteyenlerden ricamýz internet sitemizin ziyaret sayfasýný
ve hatta zaman ayýrabilirlerse "sýk sorulan sorular,hakkýmýzda" sayfalarýný okuyup dað baþýndak
Ýmece Evi yerleþkesine gelmeleri. Zamaný müsait olup imeceyi merak edenleri elbette daha önce
de bekleriz.Saatler sizi kýsýtlamasýn :)

Aðaç tohumu,çekirdeði dýþýnda yanýnýzda müzik aletininizide getirirsenizn þahane olur. Odun ate
çayýnýz hazýr olacak.Çeþit çeþit :)

Para yerine dayanýþmanýn,paylaþýmýn olduðu bu tür etkinliklere gelirken eðer yanýnýzda atýþtýrm
getirmeyi isterseniz endüstriyel,ambalajlý ürün olmamasýna dikkat etmenizi bekliyoruz.

Eðer aracýnýz yoksa sizi aracý ile gelenlerle buluþturabilemmiz için bize,facebooktaki
etkinlik sayfasýna kýsa bir bilgi mesajý geçmeniz yeterli. Araçlý olanlar da araçlarýnda boþ ye
bilgisini paylaþtýmý herþey tamam olacak :)
Genede aklýnýza birþey takýlýrsa bize sormaktan çekinmeyin; imeceevi@gmail.com
5436775809

whatsupp;

Etkinlik sayfasý;
https://www.facebook.com/events/2301073546824820/
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