Ýmece Evi

Traktör Sepetleri Kargoda

Veee sepetleri yurtiçi kargoya teslim ettikÇok yoðun,eðlenceli bir tempoyla son dakika
engellerinide aþarak mutlu sona ulaþtýk. Ýzmirden kendi sepetini almaya gelen Yücel hem emeði
hemde aracý ile süreci çok kolaylaþtýrdý,saðolsun. Geldiðinde kamýþ,hayýttan yapýlan sepetleri
þaþýrdý;"lafýn geliþi sepet" diye düþünmüþ :) gerçek gýdayý ,ürünleri gerçek sepetle kargoya b
(Cumartesi) teslim ettik. Sepetler pazar alýþveriþlerinde, evde iþinize yarar diye düþündük.Siz
bir süpriz hazýrladýk. Traktör almamýz için bize avans, bir nevi "Dayanýþma Kredisi" gönderen,
hala güvenin geçerli bir deðer olduðunda ýsrar eden siz Cesur Ýnsanlara ek bir üretim
gerçekleþtirdik. Sadece sizin için.Artan minnacýk miktarýda kahvaltýda bana bana yedik.
Yücel'de ilk öðrenen oldu. Süprizimiz þu; 4 yýldýr zeytinyaðýný sýkarken çið yað yapmadan direk
sokup tüm yaðýn eþit özellikte olmasýný saðlayýp "çið yað" diye ayrý bir katogori oluþturup ayr
fiyatla satmayalým demiþ idik. Ama bu sene siz cesurlar için az miktarda üretip sepete
koyduk. Ýlaç niyetine afiyetle kullanýn,yaranýza,berenize sürün :) Zeytinyaðý ve Sirkenin
kapaklarý "standart" süprizi yaptý. Ýyi kapanmýyordu. Bant ile taþýma riskini en aza
indirdik.Ancak siz evde kapakla kullanmayacaðýnýz için daha güvenli bir kaba almanýzý öneririz.
Ve birde sabunlar çok taze! Biraz beklesin,hava alsýn yeter.
Kolileme esnasýnda birkaç karýþýklýk oldu. Kalabalýktýk,ayaz vardý ve kargo kapanmamalýydý derk
kolileri kapatýrken 3 kolide eksik tespit ettik. Hemen yerine ilave bir þeyler koyduk.Ama
genede gözümüzden kaçan birþey olmuþsa söyleyin lütfen.Þu an Ýmece'de Yüksel ve Furkan var.
Dinleniyorlar :) Bende (ismail) çekirdek ailemle Ýmece dýþýnda gezmeye çýktýk. 10 gün sonra gib
döndüðümüzde elimizdeki ürünlerden kim ne istedi ise paketleyip gönderecez. Ürün listesi isteme
için imeceevi@gmail.com adresine bir mektup atmanýz yeterli.Sondan 2.duyuru;
Elinizde,kullanmadýðýnýz boþta printer ve teyp (müzik setide olur),hoparlör varsa bize yazýn;
imeceevi@gmail.comVee son duyuru; Bu hafta 3.buçuk sene önce kuruluþunda yer aldýðýmýz yerel
derneðin yürütmesini devir aldýk. 10 gün sonra dernek ile ilgili neler yapabilirizi sizinle
paylaþýp katýlýmýnýzý isteyeceðiz. Ancak bu arada Ýmece vizyonunu bilen, dernek çalýþmalarýna h
birkaç saat (kendi ortamýnda-þehirde-evinde) zaman ayýrabilecek arkadaþlarý þimdiden duymak
istiyoruz. Ekoloji,Geleneksel kültür temalý yerel derneðin çalýþmalarýný nasýl,hangi
deneyimlerinizle katýlmak istediðinizi içeren mesajlarýnýzý heyecanla bekliyoruz.Yollardan
selam ve sevgilerle :)Ýsmail Yenigün. 2 Aralýk.2017 Dumanlýdað,Menemen.Ýzmir
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