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Merhabalar Zafer Abi, 

EVS yapmaya ilk karar verdiğimde projelere ve gitmek istediğim ülkelere karar vermeye 
çalışırken bu blogda okuduklarımı ve sizin dediklerinizi dikkate almıştım. Ülke ve şehir odaklı 
değil, proje odaklı seçim yapmanın önemini konuşmuştuk. Ben de sadece çalışmak istediğim 
çok az projeye başvuru yapmıştım ve İspanya Santander’deki bu projeden kabul aldım.  Proje 
de Createctura olarak çocuklara yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri bir eğitim veriliyor. ( Bir 
nevi eğitimde inovasyon ..) Haftanın 6 günü workshoplar oluyor. Bir başka gönüllüyle 
beraber bu workshopların bazılarında ben bazıların da o çalışıyor, workshop alanının her gün 
yapılan değişik aktivitelere göre hazırlanmasına yardım ediyoruz. Eğitim sırasında da video ve 
fotoğraflar çekerek sosyal medyaları için içerik sağlıyoruz. Proje odaklı seçim yapmanın 
öneminden bahsediyorum çünkü gönüllü yaptığım iş düşündüğümden daha çok vaktimi 
alıyor. Haftalık çalışma saatimden fazla çalışmamı tabiki de istemiyorlar ama bu sosyal 
medya için içerik oluşturmak için yeri geliyor bazen yeni bir design programı öğrenmem 
gerekiyor ve saatlerce tutorial izliyorum.  Ama İstanbul’da okuduğum bölüme(Yeditepe 
Üniversitesi, Radyo-sinema-TV mezunuyum), kendi mesleğime de çok büyük bir katkısı 
olduğu için bunu seve seve yapıyorum. Bu projeyi seçerken kendi alanımdaki çalışma 
ortamını yurtdışında da gözlemlemek benim için çok önemliydi.  Ve çok fazla vaktimi alsa da 
buna olanak sağlıyor. Ayrıca bazı workshoplar için birlikte seyahat ediyoruz ve buralardaki 
etkinlikler de çalışıyoruz. Çalıştığım ekip harika... Onlarla çocukken tanışsaymışım hayat çok 
daha farklı olurmuş benim için (yaratıcılık anlamında diyorum..) Her gün yeni bir bakış açısı 
kazanıyorum. Ve onları tanıdıktan sonra burada yaptığım bu gönüllü işteki motivasyonum; 
‘’Kesinlikle yapabildiğimin en iyisini yapmalıyım ve daha fazla insan Createctura’yı bilmeli ve 
çocuklarını bu workshoplara yollamalı... ‘’ oldu. Kısacası burada bulunmaktan ve yaptığım 
aktivitelerden, hazırladığım içerikten dolayı kendimi şanslı hissediyorum..  

Yaptığımız bazı etkinliklerden fotoğraflar paylaşıyorum: 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Projeme vize sıkıntısından dolayı 3 haftalık bir gecikmeyle geldim. Şehirde toplam 8 
gönüllüyüz. Aynı binada iki ayrı daire açmışlar bize. 4 kişi paylaşıyoruz bizim dairemizi. 
İspanyolca kursu sadece online olarak aldığımızdan daha zor ilerleme kaydediyorum. Günlük 
hayatta İngilizce bilen az insan var o yüzden günlük konuşmayı söksem de daha çok 
ilerletmek için yolum uzun. 

Santander, İspanya’nın Cantabria bölgesinde yaklaşık 180.000 nüfusa sahip bir şehri. Bask 
bölgesine bir, bir buçuk saat mesafede. Geldiğimden beri her gün yağışlı olsa da harika 
doğası insana huzur veriyor. Evimiz okyanus kenarına çok yakın, yürüyüş yapmak ve kafa 
dinlemek için muhteşem. Havalar güzelleştiğinde daha çok keyif alacağımıza eminim.  

Yeni yılla beraber daha çok gezmeye başladığımda daha çok fotoğraflı anlatımlar 
yapacağım 

Son olarak birşeyi vurgulamak istiyorum:  Arrival training’teyken gönderen kuruluşla ilgili 
konuştuğumuz session da herkes çok şikâyetçiydi. Tüm organizasyonlar yollamış gönüllüleri 
ve bir kere bile konuşmamışlar bir daha. Ben ise bizden hep rapor bekliyorlar hep iletişim 
halindeyiz dediğimde herkes şaşırdı.  

 

 

Görüşmek üzere... 


