Bir öğrencimiz
bir belgesel çalışması yapıyordu...
Aklımızda kalan en yakın yazılardan verdik
gönüllülerin katıldıkları projeden nasıl etkilendiklerini anlatan,
bir de çocukların etkinlikler ve abi ablaları ile ilgili
algılarını yansıtan mektuplardan...
Doğrusu gönüllülerin yazdığı izlenimlerden etkileneceğini sanmıştık,
çocukların yazdıklarına hayran kaldı,
ifadelerin tertemiz oluşu,
güzel amaçların ortaya konuluşu
masumiyet ve saflığı yansıtan satırlar,
hiç böyle birşey beklemezdim dedi...
Yatılı okullarda çocuklar kitaplarla beraber oluyor
ve çok hoş kazanımlar elde ediyor...
Ekte de bu doğrultudaki 2 örneği paylaşıyorum...
Etkinliklerimiz içinde
"Geleceğe Mektuplar" var, burada hayal kurmalarını
geleceğe yönelik kendi kendilerine söz vermelerini bekleriz...
Bir sonraki sene mektuplarını iade edip,
geçen sene bu sözleri vermiştin, ne kadarını yaptın...
Bir şekilde zaman planlamasını öğrenmeleri
hayatın acımasız bir şekilde gelmekte olduğunu hissetmeleri
ve çalışmalarına okumalarına, kendilerini geliştirmek için verdikleri
sözleri yerine getirmelerini bekleriz...
Ekte yazılarda aynı sınıftaki 2 arkadaş ise hayal kurun deyince
biri hayallerim i şiir biçiminde,
diğeri hayallerimiz i yazmış...
Mektuplardaki masumiyeti daha fazla desteklemek
ve daha fazla boy atmasını sağlamamız gerekiyor
bunun içinde daha fazla çaba göstermeliyiz.
Okumayı sevdirmek ve böylesine gelişmekte olduklarını görmek
çok hoş bir duygu...
selam sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz...
İLKYAR

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-ilkyar16th-science-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...

