Ýmece Evi

Aloo Parataaaa :)

Aloo Parataaa...Beklediðimiz yaðmur baþladý.Birkaç gün yoðun taþ duvar,peysaj iþleri yaptýk.Gü
bolluðu sayesinde bekleyen çamaþýlarda kendi yaptýðýmýz deterjan ve güneþ enerjisi ile yýkandý.
soba baþýnda Hint,Arap mutfaðý zamaný; Alo Parata,Humus,Masala Çayý,... :)Lübnandan
Elie,Hindistan'dan Jostna,Fransa'dan Thomas bugünlerde Ýmeceyi þenlendiriyor ve kuruluþ
amacýmýzý hatýrlamamýza yardýmcý oluyorlar.2019 ilk aylarý bol yaðýþlý geçiyor.Bir yandan da 1
ilk örümcekler ve karýncalar da görünür oldu. Bahçelere girmek için yaðýþlar izin vermesede Taþ
duvarlarý ve peysaj iyileþtirmelerini yaðýþ olmadýðý zaman yapabiliyoruz. Kýþýn baþýnda arkada
kurduðu Good4Trust.org adlý eko-sosyal aða dahil olduk. Good4 Trust iyiliklerin, güvenin,
ekolojik ve sosyal açýdan adaletli iliþkilerin paylaþýlarak çoðalmasý için insanlarý bir araya
getirmeyi amaçlayan bir að; https://good4trust.org/about Bizim gibi benzer pek çok küçükj
üreticinin güncel ürünleri ve hikayesi ile beraber inceleyebilirsiniz. Haftada bir iki ürün
kargosu ile deðirmeni döndürüyoruz :) Yerel seçimlerin durgun kýþ mevsimine denk gelmeside lob
yapmamýz için uygun oldu. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi ekolojik ve demokratik uygulamalarý ile
umut veren Tunç Soyerin adaylýðý alternatif üzerine çalýþmamýza gerek býrakmadý. Menemende ise
güçlü adaya yerel meselerler ile ilgili önerilerimizi ilettik. CHP adayý Serdar Aksoy hemen
tepki verip bazý önerilerimizi kampanya broþürüne dahil etti.AKP adayý ve ekibinden ise henüz
tepki gelmedi. Baðlý bulunduðumuz Turgutlar Köyünde ise baþtan beri köye dýþarýdan yerleþenleri
muhtarlýðýda aldýlar endiþesi yaratmamak için hiç dahil olmaz iken bu seçimlerde bir arkadaþýmý
aza olmasý için uðraþýyoruz. Bakalým kýrýp dökmeden bu iþlerin olabileceðini ortaya
koyabilecekmiyiz.Hazýr yaðmur yaðýp bilgisayarýnda enerjisi varken þimdi bu mektubu size
gönderelim. Birazdan Lübnan usulü usta elinden bir humus masasýna oturacaz :)Aaa bu arada
harýl harýl 2019 etkinliklerimizi hazýrlýyoruz. 23-24 Þubat için Budama etkinliðini duyurduk.
Diðer etkinlikler için deneyimli arkadaþlarýmýzla tarihlerde anlaþmaya çalýþýyoruz. Bir yandan
oðlak mayasý ve bu maya ile peynir yapýmýný, gene tohum,fide ekimini, Yunanistan'dan Edessa
Doðal Tarým Çiftliðinden Kutluhaný, Çocuk Kamplarý, Kerpiç Kampýný düzenleyip dileyenlerle
buluþmayý tasarlýyoruz. Reyhan ise daha sanatsal kamplar düzenleyip Yoga,Dans,Müzik aðýrlýklý
planlar yapýyor. Belki uygun kolaylaþtýrýcýlara ulaþabilirsek Detoks, Vipassana buluþmalarýnýd
gerçekleþtirmek istiyoruz.Bu ve benzeri konularda görüþünüz,katkýnýz olabileceðinizi düþünüyors
kendinizi engellemeyin,bize ulaþýn :)Sonnn not; Uzun zamandýr dinleyemediðimiz Kara Mizah
radyocusu ,dostumuz Nihat Sýrdar ve arkadaþlarýnýn kurduðu Kafa Rayo yarýn sabah (13 Þubat)
yayýna baþlýyor.Bilenler bilmeyenlere,duyanlar duymayanlara iletsin;
http://kafaradyo.com/Görüþmek dileði ileimeceevi@gmail.com 0543-6775809 ve 0552-4142363
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