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Zafer abi merhabalar,  

Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Yaz aylarının rahatlığından çıkıp buradaki 

yoğun tempoya alışmakta zorluk çektiğim için zamanımı pek iyi yönetemedim ve bu sebeple 

raporumu yollamakta biraz geciktim bu sebeple biraz mahcup hissediyorum ama anlayışla 

karşılayacağınızdan eminim; teşekkür ederim. Lafı uzatmadan şuana kadar neler yaşadığımı 

anlatmak istiyorum. Haydi başlayalım. 

Montendre’e 1 Eylül akşamı geldim. Yolculuk benim için oldukça yorucuydu zira, 

Edremit-İstanbul(otobüs), Kiev aktarmalı İstanbul-Paris uçuşu, Paris-Bordo(tren) ve son 

olarak Bordo-Montendre(tren) olmak üzere 5 sefer yaparak geldim. Kalacağım evdeki iki 

gönüllüyle birlikte mentörüm beni tren garında karşıladılar. 

 Projem boyunca yaşayacağım ev; La Maison des Bateleurs, Fransa’da 1923 yılında 

“barış inşa etme” hedefiyle kurulan Solidarités Jeunesses kuruluşunun delegasyonlarından 

biri; 1996 yılında inşa edilmiş. Projenin 4 temel konusu var; 1. Ortak çalışma; tüm gönüllüler 

birlikte, evin hemen yanındaki, içerisinde pek çok alet edevat bulunan büyük bir garajı 

kullanarak çalışıyoruz. 2. Yemek; hafta içi her gün öğle ve akşam yemeğini birlikte yiyoruz ve 

menüleri de birlikte oluşturuyoruz. 3. Uluslar arası çalışma kampları; Değişik ülke ve 

kültürlerden gelen gönüllülerin kamu yararına projelerde, günde ortalama 5-6 saat gönüllü 

çalıştıkları kamplardır. Biz de burada uluslar arası çalışma kampı düzenliyoruz ve gönüllüleri 

evimizde ağırlıyoruz. 4. Yaz sezonu; uluslar arası çalışma kampı için gelen gönüllüleri ve evde 

ağırladığımız pek çok grubun bulunduğu yaz mevsimi oldukça hareketli geçiyor. 

Bunlar projemin genel hatlarıyla tanımı. İleri de buraya gelecek gönüllüler için, şu ana 

dek neler yaptığımdan bahsedeyim şimdi biraz. Evet 1 Eylül’de buraya geldiğimi söylemiştim. 

Ve 4 Eylül’de kasabadaki kalenin duvarını onardığımız çalışma kampı için Meksika, İtalya, 

Rusya, Ukrayna, Japonya, Hindistan, Tayvan’dan; toplam 12 gönüllü eve geldiler. Bu kampı 

merakla bekliyordum zira buraya gelmeden önce mentörüm mail ile konu hakkında 

bilgilendirmişti ve iple çekiyordum zira bu benim ilk yurt dışı tecrübem ve daha başlar 
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başlamaz böyle bir çeşitliliğin içerisinde bulunacak olmak beni çok mutlu etmişti. Devam 

edeyim… Gönüllülerin geldikleri günün ertesi, çalışacağımız yeri görmek için ziyaret ettik; 

 

 

Gelir gelmez çalışmaya başlayıp, gözlerini korkutmayalım dedik gönüllülerin :)      

             

Kale hakkında bilgi alıyoruz 

Ama ertesi gün işe koyulduk tabi ki ! İlk resimde, sağ taraftaki kısmın üzerine ekleme 

yapmaktı hedefimiz. Son halini birazdan göreceksiniz :)  

Kamp için gelen gönüllüler ile birlikte, kaledeyiz 



 

            

Güne ısınma etkinlikleriyle başladık. 

 

           

Artık iş zamanı… 



 

Duvar için taş toplamaya gidiyoruz 

 

Taşları topladık. Bundan başka 1 kamyonet daha var. 

 

Kaleye geri döndük ve harç zamanı… 

 



Bu şekilde 24 Eylül’e kadar Hafta içi hergün öğleye kadar çalıştık ve sonunda, kaledeki son 

günümüzde bir hatıra fotoğrafı çekildik. 

 

Kaledeki son günümüzde hep birlikteyiz. 

 

Gezilerimizden kareler;             

 

Brantôme’dayız. Soldan sağa; ben, Anna(Ukrayna), Ashvini(Hindistan),  
       Lorenzo(İtalya), Julia(Rusya), Natzumi(Japonya) 



 

           

          St. Emillion’dayız. Sağımda Brianda(Meksika), solumda Manû (Delegasyonun  yönetim kurulu üyesi) 

 

 

St. Emillion. Çok geniş üzüm bağları var. Şarap sayesinde bölge insanı epey zenginleşmiş 



 

           Şimdilik her şey yolunda, güzel gidiyor. Montendre’den Sevgiler… 
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