ÇOCUKLAR

UMUTTUR

Ankara'daki patlama çocuklarını gönderecek ailelerde tedirginlik yarattığı
için bu sene 19. Anadoludan Bir Demet Çicek projesini gerçeklestiremedik...
Bu durumda biz bir bayrama gidelim istedik...
ODTÜ mezunu olan gonüllülerimizin
öğretmenlik yaptığı köydeydik 23 Nisanda...
Aileler çok ilgili, çocuklar da birbirinden güzeldi...
Yıllardir izlemediğimiz hoş bir tören izledik...
Törenin en dramatik olayı
ana sınıfı öğrencilerinin Çanakkale dramasını gerçekleştirirken yaşandı...
Önce erkekler evleniyor, ardından savaş çıkıyor ve Çanakkale’ye gidiyor
arka planda Ruhi Su Çanakkale içindeyi söylüyor,
köyden giden erkeklerin hepsi şehit düşüyor...
Minicik bedenler toprakta yatarlarken
daha da minik bir kız koştu gözyasları içerisinde
abisinin üzerine kapaklandi,
bir taraftan ağlıyor, bir taraftan abisini kaldirmak istiyordu...
Abi de rolündeki ciddiyetinden vazgeçmiyor,
gözünü bile kırpmıyordu...
(yakin plan bir videosu da çekildi, resimde okla < gosterilen kiz
yerde yatan abisinin üzerine kapanmak üzere ağlayarak yaklaşıyor)

Daha sonra seyircilerin arasındaki anne kızını kucaklayıp aldı,
ama kız hala feryadi figan
"abiii abiii" diyordu...

Ödül töreninin ardından köylülerin de izlediği deneyler yapıldı...
Sınıf etkinlikleri ve seminerlerin ardından
Öğretmenlerin ve köy sakinlerinin hazırladığı lezzetli ikramlar
23 Nisanın son tadı olarak damağımızda kaldı,
en son kalan öğretmen ve çocuklarla
günün anı fotoğrafı çekildi...

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;
Euro Hesabı: TR920006400000242293507426
Dolar Hesabı: TR910006400000242293576217 (Hesap sahibi İLKYAR)
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,
23 nisan ve diğer projelerde kullanılıyor... Bir defalık veya düzenli bağış için Bağlantı adresi:

- https://turkishphilanthropyfunds.givecorps.com/projects/12942-lk-ret-m-okullarina-yardim-vakfi-lkyar-ilkyar-16th-sciencesummer-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...

