
   Selamlar,   

   1 ay daha geçmiş ne çabuk ! Zaman su gibi akıp gidiyor. Eylül'ün ilk iki haftası yeni döneme hazırlıkla 
geçti. Okulların açılmasıyla birlikte; nelere yapabiliriz diye araştırdık, sonbahar aktiviteleri hazırladık, 
ailelere bilgi aktarımında bulunduk. Bu iki hafta da çocuklar gelmedi, onlara öyle alışmışım ki bu 
zamanın hemen geçmesini istedim! Daha küçücükler ama hepsinin ayrı bir hikayesi var. Bazen oyun 
oynarken bazen resim çizerken söyledikleri  bir kelime her şeyi anlatıyor. Nasıl zor, farklı hayatlara 
sahip olduklarını.. Onlarla yaptığımız aktivitelerde ya da basit bir diyalogda gözlerindeki  gülümsemeyi 
görmek benim için en güzel motivasyon! Sanırım bu da onlarla birlikte olmanın en güzel parçası. 

 

 

  Bu ay daha bir çabuk geçti , çünkü benim için çifte bayramdı :) Türkiye'den arkadaşlarım ziyarete 
geldiler. Lleida - Tarragona -Barcelona 'da dolu dolu zaman geçirdik . Geldikleri  dönem  11 Eylül'e 
denk geldi  yani Catalunya için en önemli günlerden birine Diada Nacional de Catalunya'ya . Bütün 
Catalunya'da büyük kutlamalar yapıldı. Biz de Tarragona'da onlarla eğlenme fırsatı  yakaladık. Her 
sokakta ayrı bir eğlence ve konser vardı. En güzel kısmı ise Human Castell (İnsan Kulesi) izlemekti. 
Hayli zor ; güç, denge ve cesaret gerektiriyor. Söyledikleri kadarıyla UNESCO tarafından Catalanların 
kültür mirası olarak kabul edilmiş . Sıkıcı olmamak adına bilgilendirmeyi burada bitiriyorum.) 

 



Dediğim gibi bu ay  çoğunlukla olduğumuz 
bölgede gezdik ama ufak bir yolculukta Palma 
de Mallorca'ya yaptık.  Bu arada Avrupa içi 
Rynair'le çok uyguna seyahat edebilirsiniz!                                   
Mallorca takım adalarının en büyüğü ve 
gerçekten harika bir doğası var. Gitmeyi 
düşünürseniz yapılacak birçok aktivite var ve 
diğer adalara (Menorca ,İbiza) da buradan tekne 
turu yapabilirsiniz. 

Bunları okuduktan sonra belki de aklınızda 
'program için gezme kısmı daha mı çok ? ' diye 
bir soru belirebilir. Orayı aydınlatalım.:) 
Toplamda 17 gün izin hakkımız var, hafta 
sonlarını da eklersek ...  Bir şeyler  yapmak için 
yeterli bir süre. Ben  gezdikçe , keşfettikçe mutlu 
olanlardanım. Her fırsatımı bu şekilde 
değerlendirmeye çalışıyorum:) 

 

 Bir oradan bir buradan gibi oluyor ama.) Daha 
önce de söylemiştim kurumları iyi araştırmak 
gerekiyor diye. İşte bu aşamada proje hakkında 
kaygılarımı gideren, benden önce kurumumda 
gönüllü olan Dilara ile tanışmıştım.  Bana her 
konu da yardımcı oldu ve olmaya devam ediyor. 
Birbirimizi çok az tanımamıza rağmen beni 
şehrine , Köln' e davet etti . Ben de hiç 
düşünmeden gittim. Ailesiyle ve Dilara ile çok 
güzel zaman geçirdik. Almanya'ya ilk gidişimdi, 
beklediğimden farklı bir Almanya ile karşılaştım. 
Sanırım insanlara karşı biraz önyargılıydım , 
haksızmışım. Beni çok sıcak karşıladılar. Kendimi 
evimde gibi hissettim. EVS sürecimdeki  en güzel  
deneyimlerimden  biri oldu. Bazen güzel 
dostluklar için yıllar harcamak gerekmiyor, 
aniden karşınıza çıkıveriyor. 

 

Gelecek ay neler var ?  Malaga'da ikinci seminerimize gidiyoruz. Yeni gönüllülerle tanışıp, yeni bir 
şeyler öğrenip, farklı bir bölgede bulunacağımız  için heyecanlıyım. Varış eğitimim benim için çok 
verimli ve eğlenceli geçmişti , eminim bu sefer de öyle olacak. 

Projemdeki görevime seminerden sonra bir yenisini ekliyoruz. Bir ilkokulda haftanın belli zamanlarda 
İngilizce öğreteceğim. Benim için yeni bir deneyim olacak , sabırsızlıkla bekliyorum! 

Hoşçakalın, 

Meltem                                                                                                                                                 

 


