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2007-Nisan mektubu

Dün yani; 19 Nisan Yeter&rsquo;de doðum yaptý.Beklediðimiz &ldquo;Bora bebek&rdquo;
doðdu.Bunun üzerine Nisan bültenini daha fazla geciktirmeden baþladým yazmaya.Olabildiðince tüm
geliþmelerden bahsetmek için baþlýklarý sýraladým ve amma çokþey olmuþ,ben bile þaþýrdým;

ÝNSANLAR;Yeter þimdi köyünde.Kýrk günü orada geçirecek.41.gün ise Bora ile imeceye gelecek.Onu
hasret ve heyacanla bekliyoruz.Mehmet ise her yeni baba gibi heyecanlý ve durumu
anlamaya,ailesinin geleceðini,güvenliðini düþünüyor elbette.Ve yüreði pýrpýr ediyor.Bunu mektup
bile hissedebilirsiniz JBende ay baþýnda Ýstanbul&rsquo;a oðlumun doðum gününe gittim.Yavrularý
ve dostlarý gördüm. Hasret giderdik.Barýþ Yenigün 15 yaþýnda artýk.Kocaman delikanlý oldu.Yazýn
Ýmece&rsquo;de çalýþacak. Umarým ona þehirdeki yaþam koþuþturmacasýnýn ve iliþkilerin farklý bi
alternatifi olduðunu gösterebiliriz.Bu ay Ýmece&rsquo;nin konuklarý kýþa göre daha çoktu J þu a
yolda olanlara bakýlýrsa önümüzdeki dönemlerde yoðunluk artacak.Bizimde istediðimiz zaten bu
deðimliydi&hellip;

HAYVANLAR;Ýmece Takviminde gördüðünüz Nisan&rsquo;ýn Civciv ayý olmasý hiç þaþmadý.Gurka (Kuluç
yatan ilk Kýnalý Tavuk 8 tane civcivi dünyaya getirdi.Ýkisi kara,Beþi kýnalý,biri ise
sapsarý&hellip;Karalardan biri ise sarý benekli.Annelerinden hiç ayrýlmýyorlar ayný kuzu ve
oðlak gibi.Bazen anneleri kanatlarý ile onlarý gizliyor.Sanki öðlen uykusuna yatýrýyor
gibi&hellip; Kuzu kocaman oldu.Sütten kestik.Seneye oda anne olacak.Ürkek ve
meraklý&hellip; Oðlaðýmýz ise Ýmecenin maskotu.Çýlgýn!Süt saðarken omzumuza çýkýp oradan da aða
atlýyor.Koþtururken ayný yaramaz çocuklar gibi þen,þakrak&hellip; kuzuyu bile bazen
heyecanlandýrýp peþine takýyor. Hayvanlarla ilgili daha fazla fotoðraf için;
http://www.imeceevi.com/index.php?option=com_rsgallery2&Itemid=99999999&catid=4
BÝTKÝLER;Nisan&rsquo;a girdikten sonra bitkiler coþtu.Çok hýzlý geliþtiler.Halbuki
yaðmur,sýcaklarda ani artýþ filanda olmadý.Demek ki bitkilerin programý gereði zamaný geldi ve
harekete geçtiler.Nisan ayýnda dikilmesi gerekenleri ektik.Bir yandan da
biçiyoruz,yiyoruz.Biliyorsunuz her ekim,dikimi kayýt altýna alýyor ve aþaðýdaki baðlantýda
yayýnlýyoruz.

http://imeceevi.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=16&Itemid=38Bu
tabloda ve diðer her çalýþmamýzda eksik gördüðünüz her þeye katkýda bulunabilir en azýndan
deðerlendirmenizi bizimle paylaþýrsanýz ilerlememizi saðlarsýnýz. Sera-Pelesede periþan
olduk.tohumlarýmýz çýkmadý.Soðuk girmiþ olabileceði,denizden olumsuz etkilenmiþ olabileceði,bir
hafta sonra verdiðimiz suyu kaçýrmýþ olabileceðimiz ve kapak topraðýný çok koymuþ olabileceðimi
düþünüyoruz.Bu bizim için çok acý bir deneyim oldu.Hemen C ve D planlarýný uyguladýk.Bunlarda
olmazsa artýk insanlardan &ldquo;fide&rdquo; baðýþý toplamaya baþlayacaðýz. Tohum takasý ise ço
keyifli ilerliyor.Son olarak Kara Buðday geldi ve çeþit 113 oldu.Elimizdekileri takas gereði
isteyene veriyoruz.Çiftliðe gelenlerin tanýtým rotasýnda en çok oyalanan yer Tohum Kütüphanesi
(Atölyenin kenarýndaki buzdolabý).Daha kuruluþ aþamasýnda böyle iken seneye geleceðimiz noktayý
düþündükçe çok heyecanlanýyorum.

ÜRETÝMLER;Ýmece Evi&rsquo;nde her faaliyet bir üretim. &ldquo;Peynir &rdquo;yaptýk.Hem de
herkesin kullandýðý Trakya maya (kimyasal) ile deðil.Doðal maya ile.Normal keçi,koyun
peynirini yaptýktan sonra þimdide Lor yatýk hemde ricotta kývamýnda J.Ýtalyanlarýn ünlü peyniri
ricottayýda yeni öðrendim. Ýnternette Lor yapýmýný araþtýrýrken.Aslýnda sizde evde yapabilirsin
&ldquo;Lor&rdquo;u yada &ldquo;ricotto&rdquo;yu.Küplerimizide aldýk.Mayýsta
&ldquo;depme&rdquo;,&rdquo;küp&rdquo; peynirini deneyeceðiz.
Veee &ldquo;sabun &ldquo; yaptýk.Kostiksiz! Kül suyu ile&hellip;Gerçi kül suyuda doðal
potasyum hidroksit kostiði.Miniminnacýk denememizde (10 lt. bakraç) kullandýðýmýz malzeme;
zeytin külü,zeytin yaðý,bakýr kap,tahta kaþýk,býçak,greyfurt kabuðu,kaya tuzu.Sonuç un helvasý
ve kývamýnda,ilk ele aldýðýnýzda yaðlý krem hissi verip sonra elleri &ldquo;gýcýr gýcýr&rdquo;
ediyor.Greyfurtta elimizdeki kullanabileceðimiz tek kabuðu kokulu meyve olduðu için seçmiþtik
ve harika koku verdi.
&ldquo;Su koçu&rdquo; yaptýk.Þimdi bu ne diyeceksiniz! Su koçu bir su pompasý.Ama elektrik
kullanmýyor.Yüzyýllardýr dünyada kullanýlan bu mekanik sistemi oldukça basit malzemeleri
kullanarak yaptýk ve denedik.Hemen ilk sipariþleri aldýk.Çünkü her taraf dere ve dere
kenarýndaki bu arazilerde elektrik yok.Yani ihtiyaç büyük.Umarým iyi bir þey yapmýþýzdýr?!

KONAKLAMA;Bu hafta artýk konaklama hizmetini vermeye baþlýyoruz.Bugüne kadar gönüllülerle
beraber eksiklerimizi gidermeye çalýþtýk.Ýmece Evini 2 ay yaþayan turistik kamptan 12 ay
yaþanan çiftliðe çevirdik.Çalýþmalarýmýzý izlemek,deneyimlemek isteyenler ile Kazdaðýný,Egeyi b
Ýmece&rsquo;den keþfetmek isteyenler için yarým pansiyon konaklamak artýk Ýmece Evinde
mümkün.Tabi kolalý içecekler,TV,kapalý alanda sigara içmek ve masanýza hizmet beklentiniz
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yoksa&hellip;
DENÝZ;Ayýptýr söylemesi artýk þort giymeye baþladýk :-/Denizde çaðýrýp duruyor;&rdquo;geeeel,
geeeel&rdquo; diye.Galiba Ýskele için Haziraný bekleyemeyeceðiz.

TOPLUMSAL SORUMLULUK;Dünyamýza,insanlara hep daha iyi,daha sevgiyle nasýl faydalý oluruz
diye barýþsever, temiz bir dünyanýn varolmasý için sürekli çalýþýyoruz.Hepinizin bildiði 14 Nis
Mitingi ile coþtuk.Yalnýz olmadýðýmýzý bir kez daha gördük. Þimdi birde 28 Nisan&rsquo;da
Kadýköy&rsquo;de küresel ýsýnma için taþlarý yerinden oynatabilsek!26 Nisan&rsquo;da Ýstiklal
Caddesinde Çernobil için insan zincirine ise artýk bizi temsil edersiniz deðimli?Ajandanýza
not edin 26 Nisan Ýstiklal,28 Nisan Kadýköy!
Son olarak; eðer bizden düzenli haber almak,iletiþimde kalmak isterseniz internet sayfamýza
üye olabilir veya isteðinizi bize kýsaca bildirin-ki bizde sizi haber üyemiz yapalým.
Bizden desteðinizi esirgememenizi diliyorhepinizi sevgi ve hasretle kucaklýyorum ::-)
Ýsmail Yenigün
Kurucu,bütünleþtirici,çoban,balýkçý,marangoz,&hellip;
www.imeceevi.com
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