Değerli Dostlarımız,
ilkyar bildiğiniz gibi ülkenin her bir tarafında
köy çocuklarına gidiyor, ve özellikle de köy çocuklarını bir arada yatılı okullarda buluyor...
Yatılılık çok kıymetli, devlet yatılı okullarda sosyal yönünü gösteriyor...
Yatılı okullar kapasitesini giderek büyük oranlarda dolduramıyor ve kapanma süreçleri yaşıyor...
Köy çocuklarının hepsi birer mücevher gibi insanlıkları ışıldayan, teknolojinin hışmına uğramamış
masumiyetleri eşsiz, gülümsemeleri, saygıları, sevgileri geleceğimizde toplumumuza en güzel
hizmeti onlar vereceğine inandığımız ilk yar'larımız...
Onun için öğretmenler canla başla çalışıyor, biz de öğretmenlerin
gayretlerine kolay gelsin öğretmenim demek için yollara düşüyoruz...
Geçenlerde anlatmışlardı, "sen servisini mi kaçırdın ?" demiş nöbetçi öğretmen,
"yok öğretmenim ben yatılıyım" demiş 5. sınıf öğrencisi... "Çocuk 1. sınıf öğrencisi gibi geldi bana,
4+4+4 ün ilk mezunları bu çocuklar çok küçükler..."
Aladağ'daki YBO'ya gidemeden kapandı... Oradaki güzel çocuklara kitaplar gönderdik,
ama kucaklayamadık... Dayanılacak bir durum değil, yaşananlar... Çocukların kaderi fakirlikleri
nedeniyle bu olmamalı... Hepsi en iyi temel eğitim ve sağlık hizmetlerini alabilmeliler...
Bazen biriken hikayelerin 1-2sini dinleyen merkez yöneticileri,
"tekil hikayeler anlatmayın" diyerek lafı uzatma, olur böyle şeyler anlamında konuşuyorlar...
Aslında hayattaki tek ölçü işte orada, tekil denilen noktadaki yaklaşımlarımız;
"Benim çocuğum burada yaşamak zorunda olsaydı ben ne yapardım, ne beklerdim devletten?"
Kendimizi hep seçilmiş sayıyoruz, çok özel kişiler olduğumuzu düşünüyoruz...
Oradaki çocuk en az bizim kadar, bizim çocuğumuz kadar özel...
Aşağıdaki yazıyı daha önce yazmaya başlamıştım...
Sevgili Nazife Hocamız takip ediyor özel günler projemizi...
Özel günler Kış Bastırmadan ve Yılbaşı Botları projesi olarak 2ye ayrılıyor...
Bu sene botlara montlar da eklendi... Kış bastırmadan projesi ile 227 çocuğa ulaşıldı...
Ekte Nazife hocamızın hazırladığı teşekkür buketini sunuyoruz size... Ama yılbaşı projesi
için de süremiz azalıyor... Sizler de ekteki çağrıya destek verebilirsiniz...
Öğretmenimiz Nazife Hoca ve gönüllülerimizin gösterdiği özeni vurgulamış
ve sizin desteğinizle "vesile olduğunuz mutluluk" diye yazmış...
Keşke tüm çocuklarımızın hepsini benzer biçimde mutlu edebilsek...
Ayrıca köy okullarına kitap projemiz sürüyor,
1 köy okuluna kitap desteğini üstlenebilirsiniz
140 civarında kitap (Tübitak kitapları ile), 1er top ve okula hediyeler
1 okul 900TL...
Desteklerinizle hep beraber daha fazlasını yapabilme gayretindeyiz...
ilgi ve desteklerinize çok teşekkür ediyor,
selam sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.
İLKYAR

‘Kış Bastırmadan’ kampanyası dahilinde
yaptığınız bağışlar ile, Ağrı, Bitlis, Çorum,
Hakkari, Hatay, Muş, Sinop’ta, toplamda 227
İLK YAR’ ımıza ulaştık. Onlara bir çift bot,
mont, atkı-bere-eldiven takım, kırtasiye
malzemeleri, şekerlemeler, bir adet Bilim
Çocuk dergisi gönderdik.
Her sene olduğu gibi, bu sene de sıra ‘Yılbaşı’
kampanyamıza geldi.

Her 80 TL’lik yapacağınız bağış, bir
İLK YAR’ ımızın yüzünde gülümsemeye, kış
aylarının soğuğundan bir nebze
korunmalarına imkan sağlayacak.

Hedefimiz yine farklı illerdeki en az 200
İLK YAR’ ımıza ulaşmak: Aynı paketleri
onlara da ulaştırmak. Bu ancak sizin
bağışlarınızla mümkün. Yılbaşı gelmeden,
Yılbaşı paketlerimizi gönderebilmek için
bağışlarınızı bekliyor, şimdiden size teşekkür
ediyoruz.

Saygılarımızla,
İLKYAR

Bağışlarınız için:
(lutfen bagisinizin aciklama kismina isminizi
yazin, hesap sahibi ILKYAR)
Is Bankasi ODTU subesi (4229) 706968
TL Hesabi :
TR26 0006 4000 0014 2290 7069 68
Euro Hesabi:
TR920006400000242293507426
Dolar Hesabi:
TR910006400000242293576217

Kış Bastırmadan Kampanyamızın paketlerini gönderebilmemizi mümkün kılan sevgili öğretmenlerimizden ve
öğrencilerinden birinin yazdığı mektuptan bir parçayı da sizlerle paylaşıyoruz. Öğretmenimizin de
bahsettiği bu mutluluk sizin bağışlarınız sayesinde mümkün olabildi. Hepinize yeniden teşekkür ediyoruz…

ilkyar'larımızın geleceğine güzellikler katmak için belki bir kitap için, belki anısını yaşatmak istediğiniz büyüğünüz için bir kitaplık, belki de daha
fazlası için İş bankası ODTÜ şubesi (4229) 706968 TL TR26 0006 4000 0014 2290 7069 68; (Hesap sahibi İLKYAR) Euro Hesabı:
TR920006400000242293507426 Dolar Hesabı: TR910006400000242293576217 Lütfen bağışınızın açıklama kısmına isminizi mutlaka lütfen belirtin.
Artık yurt dışından kolaylıkla kredi kartıyla İLKYAR'a bağış yapmanız mümkün ABD'de iseniz anında da vergi iadesi için gerekli belge
e-posta ile adresinize geliyor. Turkish Philantrophy Funds aracılığı ile bağışınız bize ulaşıyor, projelerde kullanılıyor... Bir defalık veya
düzenli bağış için Bağlantı adresi: https://turkishphilanthropyfunds.givecorps.com/projects/12942-lk-ret-m-okullarina-yardim-vakfi-lkyar-ilkyar-16thscience-summer-school Eğer "çek" gönderilmek istenirse: "çek"i Turkish Philanthropy Funds adına, İlkyar Vakfı için olduğu not edilerek
Turkish Philanthropy Funds - 216 E. 45th Street Fl.7 New York, NY 10017 adresine yollanmalı. www.ilkyar.org.tr
ilkyar.yonetim@gmail.com izlenimleri dostlarınızla paylaşıp onları üye yaparak (eposta adreslerini bize yolluyarak), mesajlarınızda “link”
vererek ilkyar'ın tanınırlığını arttırabilirsiniz, ancak başka amaçlarla ilkyar izlenimlerindeki ve sitesindeki resimlerin izinsiz kullanılmaması
gerektiğini hatırlatın lütfen...

