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2-5 Nisan (3 akþam)Binlerce yýldýr ot,toprak ve suyun karýþýmýn
elde edilen kerpiçi günümüzde yeniden hazýrlýyor,yaptýðýmýz tüm yapýlarda uygulayarak hakkettið
deðeri veriyoruz.Bu Kampta kerpiç tuðla hazýrlamayý ve kerpiç sýva hazýrlayýp uygulamasýný
gerçekleþtireceðiz.Ve herkesin elinin kerpiçe,topraða dokunmasýný , tuðla üretmesini saðlýyacaz
ortak alanýmýz olan Toprak Evin içeriden ulaþabilecek þekilde yanýna eklenti olarak Banyo-WC
yaparak bu etkinlikle ayný zamanda bir ihtiyacýmýzý da karþýlayacaðýz.Yaþ sýnýrlamasýnýn olmadý
kamp ile katýlýmcýlarýn "Ekolojik farkýndalýk, doða bilinci, uyumu ve diðer insanlarla barýþ
içerisinde yaþama" deneyimlerini de yaþamalarýný umuyoruz. 1. Gün Yerleþme ve Tanýþma (2 Nisan
Perþembe)Tüm katýlýmcýlara öncelikle 14 yýllýk doðal yaþam deneyimine sahip Ýmece Evi'ni
gezdiriyor, tanýtýyoruz. Yemek, çay ikramýndan sonra herkes kendi çadýrýný açýyor. Veya Ýmeceni
kulubeleri tercih edildiyse evlere yerleþiliyor.
(http://www.imeceevi.org/index.php?option=com_rsgallery2&Itemid=99999999&catid=5)Çalýþmaya
baþlamadan önce çay keyfi ile beraber Kamp planýmýzý hep birlikte gözden geçiriyoruz.Ýlk gün
bitmeden ilk olarak kerpiç tuðla harcýmýzý hazýrlýyor ve kalýplara koyarak iþe baþlýyoruz.2.Gün
Toprak,ot ve suKahvaltý sonrasý yarýn duvara sývayacaðýmýz Sýva harcýmýzý hazýrlayýp dinlenmeye
býrakýyoruz...Duvarý örmeye,Kapý,Pencereyi yerleþtirmeye baþlýyoruz.Öðle yemeðinden sonra "sies
yaparak,serbest zamanda dinleniyoruz.Atýþtýrmalardan sonra inþaat çalýþmalarýna devam ederek
duvara devam ediyoruz.3. Gün; Kerpiç SývaSabah gene sýradakiler ekmek yaparken diðerleri
kozalak, odun topluyor. Kahvaltýdan sonra ise Önceki gün hazýrladýðýmýz sýva harcý ile bir yand
sýva yaparken diðer taraftanda duvarda eksik kalan taraflarýda tamamlýyoruz.Son akþam için
kamp ateþi yakýyor geleneksel eðlenceleri
yadediyoruz.****************************************************************Kampa
gelirken getirmeniz gerekenler; Çadýr, uyku tulumu veya battaniye, mat (veya þiþme yatak),
fener, 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. Günde üç öðün yemek,çay, meyve ve diðer harcamala
karþýlanmasý için bir yetiþkin 300Tl.bir yetiþkin ve beraberindeki bir çocuðun maliyetini 400 T
olarak öneriyoruz. Bebekler hariç tabiii. Çadýr veya Kulübelerde kalmak maliyeti
deðiþtirmiyor.Evler için ilk baþvuranlar yerleþiyor. Derneðin banka hesabýna havaleyi yaparken
kerpiç kampý baðýþý demeniz yeterli olacaktýr. Yoga, dans, müzik, ateþ baþý muhabbetler, yýldýz
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
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