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Merhaba, 

Litvanya’ daki Evs projemde neredeyse 4. ayımı tamamlamış bulunuyorum. Buraya  geldiğim zamandan 

şimdiye doğru baktığımda çok değiştiğimi artık kendi ayakları üzerinde durabilen daha özgür bir insan 

olduğumu farkettim. 4 ay öncesinde İstanbulda gayet rutin bir hayatım vardı ancak içimde hep bir umut 

besliyordum bir gün birşey olacak ve her şey değişecek.Bu saplanıp kaldığım rutin hayattan 

kurtulacağım.Başvurduğum projelerden birine  kabul olmamla beraber  her şeyi bırakıp Litvanya’ya 

geldim ,hayatıma farklı bir yön verdim.Hayatımda hiç unutamayacağım insanlar biriktirdim çok güzel 

anılarım oldu ve daha da olacak biliyorum..  



                                                                                                                                      

 

Buradaki ilk ayımın sonunda Litvanya'nın çok güzel bir kasabası olan Trakai de varış eğitimine katıldım. 

Diğer gönüllülerle beraber çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik ; oyunlar oynadık, botla gezi yaptık.Hep 

beraber geleneksel Litvan yemekleri hazırladık . Hazırladığımız o yemeklerin tadı benim için bir başkaydı. 

Eğitimin diğer günlerinde bize çeşitli görevler verildi onları tamamlamak için orada yaşayan insanlarla 

konuşup yardım istedik. Herhangi bir zor durumla karşılaştığımızda neler yapabileceğimiz konusunda 

tecrübe edindik. 

Bu eğitim  sayesinde çok farklı insanlarla tanıştım. Hepsi farklı ülkelerden gelmiş içinde yardım isteği olan 

pırıl pırıl ve öğrenmeye açık gençler. Dünyanın sadece Türkiye'den ibaret olmadığını ; farklı kültür ve 

görüşleri nasıl yargılamadan dinleyebileceğimi ve asıl olanın da bu olduğunu görme fırsatım oldu. Farklı 

düşüncelere açık olmayı başardım bana bu tecrübeyi yaşamamı sağladığı için Erasmus + ( EVS ) a çok 

minnettarım. Burada tanıştığım arkadaşlarımla hala görüşüyorum ve tanıdığıma mutluyum. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                      
Klaipeda da gerçekten dolu dolu ve güzel zaman geçiriyorum yaz mevsimi kısa 

olduğu için çok fazla etkinlik oluyor. 

Katıldığım bir etkinlikten bahsetmek istiyorum ;23 Haziranda "Jonines festivali 

"diğer bir ismi  ile Rasos festival’ini kutladık. Öncelikle bu onuda biraz bilgi 

verirsem eğer ; Rasos festivalinde yılın en uzun günü kutlanıyor. Bu 

kutlamanın çıkış noktası ise Paganların hasatlarını doğal afetlerden korumak 

istemeleri. Gerçek ismi "Rasos" olan bu festival  çoğunluk olarak Hristiyan 

olan  Litvanya'nın geç Hristiyanlaşması nedeniyle pagan izlerini tamamen 

ortadan kaldıramadığının işareti .Hristiyanlar da bu etkinliği yok etmek yerine 

biraz içselleştirerek  Hristiyan adeti gibi göstermeye çalışmışlar. İş 

arkadaşlarımla beraber  bizde bu etkinliğe katıldık ; geleneksel danslar 

sergilendi. 

Festival alanında her köşeye sepet sepet kır çiçekleri koyulmuştu sebebini ise sonra anladım meğer 

izlemek için gelenler çiçeklerden taç yapıyorlardı (tabi ki bende bir tane yaptım ama benimki biraz kuş 

yuvası gibi oldu 😃  ).Her yerde odundan yapılmış çelenkler vardı  ve dans etmeden önce bunları ateşe 

verdiler. Sonrasında  ateşin üzerinden atladık bu bana biraz Nevruzu anımsattı.  

Orada çalışan birkaç gönüllü ile konuşma fırsatım oldu ve ateş 

üzerinden atlamanın kişiye günlük hayatında şans getireceğini 

söylediler. Sonrasinda sergilenen danslari izledik bizde onlara 

katılıp dans ettik bayağı eglenceli bir gündü bizim için.Gösterilerin 

sonunda gölün ortasına yerleştirilmiş olan fotoğraftaki çelenki 

ateşe verdiler  en son onun yanışını izledik.Dans gösterisinden az 

bir kesitin videosunu çektim ilgi duyarsanız linkten acip 

izleyebilirsiniz. 

 https://yadi.sk/i/oSB3a_x63KWhaW 

 

İşte neler yaptigimiza  bir parkın Seaside Regional Park Visitor 

Center’ında çalışıyorum genellikle bir çok turist benim çalıştığım parkı 

ziyarete geliyor ve bende onlara park hakkında bilgi verip yardımcı 

oluyorum. Doğayı korumak temiz tutmak ve güzelleştirmek icin 

elimizden geleni yapiyoruz. Çalıştıgımız park sınırları içinde birkaç tane 

göl ve buralarda kuş gözlem alanlarımız var  sık sık buraları gezerek 

popülasyon hakkında bilgi toplamaya çalışıyoruz.  

Tabiki hergün şu işi yapacağım diye planımız olmuyor(çünkü hava şartları 

bunu bozabiliyor 😊) ama mutlaka yapacak birşeyler çıkıyor.         

https://yadi.sk/i/oSB3a_x63KWhaW


                                                                                                                                      
Örneğin park alanındaki bilgi tabelalarını boyuyoruz sahili temizliyoruz. Kısacası burada hayat dolu dolu 

ve çok hızlı geçiyor. 

 

 

 

 

(Bu arada Litvanyada hava nasıldır? diye merak ediyorsanız buraya hala yaz gelmedi. 😊) 

 

 

 

 


