
EVS Aylık Dönem Raporu

Merhaba.

Normalde  Eylül  ayında  başlayacak  olan  projem  sağlığım  ile  ilgili  sebeblerden  dolayı  aralok  ayında
başlamıştı.  Buraya ulaştığımda kuruluşum benim geç gelmemden dolayı  biraz  sıkıntı  çektiğini  hissettim
ancak bunu bana yansıtmadılar. Sonuçta ev 5 kişilik ve herkesin bir görevi var. Bir kişinin eksik olması hem
parasal yönden hem de iş akışı yönünden eksiklik yaratıyor. Ayrıca bir sonraki dönem eylül ayında 5 kişi
gelirse bu sefer evde 1 kişi fazla olabilir. 

6  Aralık’ta  parise  ulaştığımda,  evdeki  sorumlumuz beni  havalimanından aldı.  Eve  gidene  kadar  önemli
noktaları bana anlattı. Eve geldiğimde herkes sıcak davrandı ve herkes durumumdan haberdardı. Bana bolca
soru sordular. 

Eve geldikten bir kaç gün sonra Narbonne’de seminere gitmek için evden ayrıldım. 1 hafta sonra tekrar geri
döndüm. Yine 4-5 gün sonra cristmast tatili nedeniyle evden ayrılmak zorundaydım. Bize   bir kaç seçenek
sundular ya evde kal yada Solidaire Jenusess’in Beoumot’daki evine git.  Beoumot ‘a gitmem içinde yol
ücretimi  ve  günlük  5€’luk  ücretimi  verdiler.  Aslında  Narbonne’daki  eğitimde  bize  söylenen  günlük  7€
verilmesiydi.  Luc bunu merkezdekiler  ile  konuşacağını  söyledi.  Aslında bana bu ücreti  vermek zorunda
değildi. Çünkü biz gittiğimiz yerde her hangi bir yemek ücreti vermedik. Luc ile daha sonra konuştumuzda
bunları  konuştuk.  Bana  haftasonu  bir  yere  giderken  bile  sandviç  hazırlayıp  gidebilirsin  bunları
kısıtlamıyoruz.  Bu  ücretin  5€  olması  kurumun  kararı  dedi.  Ben  de  aslında  2€  luk  farka  pek  takılmak
istemedim. Çünkü diğer delegasyonlara göre çok rahat bir ortamımız var, Luc un dediği gibi. İlerde tatile
çıktığımda veya beni idare etmeleri gereken bir durum olduğunda onlarında beni idare edeceğini biliyorum. 

Beoumot’da  gördüğüm  manzara  beni  böyle  düşünmeye  itti  açıkçası.  Oradaki  gönüllüler  bir  işçi  gibi
çalışıyorlar. Yıllardır göüllü olarak çalıştığım için bir şeyler görebiliyorum ve bu çalışmanın gönüllülük ruhu
ve erasmus ruhu ile hiç bir alakası yok. Beoumot’daki olay tamamenşu; bir kuruluş var, bu kuruluş işsiz ve
aile  sıkıntısı  olan  genleri  çalıştırıyor,  EVS ve  SC(service  civic)’i  keşfetmişler.  Bedava  işçi  demişler  ve
çalıştırmaya başlamışlar. Bence Beoumot’daki güzel şeylerden en önemlisi, çok fazla ve çeşitli milletlerden
insan olması. Buda oradaki gönüllüleri birbine bağlıyor. 

Benim burdaki görüvlerim ise tam anlamıyla yaz kamplarında başlıyor. Geldiğimden beri 3 gün iş oldu.
Sadece 1 tanesinde çalıştım. Bir keresinde yemek sırası bendeydi diğer günde Fransızca öğretmeni benim
için ek ders koymuştu. Bu işleri kısaca açıklamak gerekirse; 2 gün yan taraftaki hırdavatçının dış cephesi,
pencere ve kapılarının boyanması, 1 gün de kamp alanında fırtınadan düşmüş bir ağacın kaldırılması vardı.
Evdeki herkez kamp alanına gitmeye hevesliydi. Çünkü; yanlış anlamadıysam yaz kampları için yapılmış bir
eve gittiler  ve oradaki  insanların bizim kuruluşumuz ile  çok iyi  ilişkileri  var.  Haftaya salı  günü ben de
gideceğim ve çevreyi tanımak için güzel bir fırsat.

Kapımızda her zaman bir araba var. Bu arabayı bir organizasyon yapıp çevre ilçelere gitmek için veyahut
birbirimizi tren istasyonuna bırakmak için kullanabiliyoruz. Bu tip özgürlükler bizlere verilmiş durumda.
Ben buraya gelirken şehir içi ulaşım için bir aylık akbil tarzında bir şey alacağımızı düşünüyordum. Ancak;
bu sadece ev ve iş yeri arası toplu ulaşım kullananlar içinmiş.

Şimdilik anlataklarım bu kadar. Görüşmek üzere.

Mustafa Can İrhan
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