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Oncelikle basvuru surecımden bahsetmek istiyorum. Kasım ayında basvuru yaptıgım projeden ancak 

Subat ayında yanıt alabildim. Bu kadar uzun olması biraz can sıkıcı olsa da bekledigime ve emeklerime 

degdi diyebilirim. Subat ayında aldıgım yanıttan sonra Mayıs ayında projeme onay geldi. Artık vize 

basvurusu yapabilirdim. 

Yaklasık 3 ay suren vize sureci ne yazık ki proje 1 ay gec kalmama neden oldu. Sebebi ise vize turumun 

belli olmamasıydı. Sonuc olarak ogrenci olarak vize almam gerektiginin belli olması maalesef 1 ayı 

buldu. Tam umudumu kestiğimde ise vizemi aldım :) 

30 Agustos Perşembe günü ilk olarak Bruksel Charleroi havaalanına geldim.  Daha once belirledigimiz 

yere gitmem yaklasık 2-3 saatimi aldı. İlk yurtdısı deneyimimdi dolayısıyla biraz karmasık gelmişti 

bana. Belirtilen yerde kurum gonullulerinden biri ile gorustugumde hemen otobus kartı almaya gittik. 

Daha sonra da yeni sim kart ve bisikletimi teslim aldım. 

Sehir merkezinden 12 km uzaklıkta kucuk bir kasabada, 4 gonullu kalıyoruz. Bisiklet ve otobus icin kart 

saglamaları en buyuk artısı  sanırım. Haftada 2 gun Dutch kursuna gidiyoruz. Ve kursa gideceğimiz 

günler icin calıstıgımız kuruma ait olan arabayı kullanabiliyoruz. İstanbul gibi kalabalık ve ulaşım ağının 

gelişmiş oldugu bir yerden, ulasım agının o kadar gelişmemiş oldugu kücük bir kasabaya gelmek 

zorlayıcı yanlarından bir tanesi. 

Projemden bahsedecek olursam, gercekten tam olarak da düşündüğüm gibi cıktı diyebilirim. 12-18 

yas arası cocuklar ile calısıyoruz. Ne yazık ki genel okul sisteminden uzaklastırılmıs ve ailelerinden ayrı   

enstitulerde yasayan bu cocuklar, sabah saat 9:00 ile ogleden sonra saat 16:00  arasındaki vakitlerini 

cesitli aktiviteler yaparak 'Rizsas' da geciriyorlar. 

Benim buradaki rolum, kreatif calısmalar yaparak cocuklarla iletisime gecmek, kurumun bahcesi ile 

ilgilenmek ve aynı zamanda kurumun oğle yemegi hazırlamak, temizlik yapmak vb. islerinde onlara 

yardımcı olmak. 

Aktivitelerimizi aşağıdaki fotograflardan gorebilirsiniz: 

mailto:fatmaelmacii@gmail.com


Sevgiler. 





 

 


