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Merhaba 

30 Ağustos 2018'de Marsilya'ya geldim ve 4 gece orada geçirip şehri gezdikten sonra projenin 

gerçekleşeceği kasabaya ulaştım. Bilgilendirme amaçlı gönderilen dökümanlarda kordinatör kuruluşun 

başka bir bölgedeki evi bulunduğu için kalacağım evi görünce şok oldum. Bahçe içinde etrafı açık bir 

ev beklerken dar bir sokağa bakan tek tarafı hariç kapalı ve bitişik nizamda bulunan bir ev ile 

karşılaştım. Genel olarak ev çok eski ve temizlenemeyecek bir yapıda. Ayrıca yatak odalarındaki 

elektirikli ısıtıcılar haricinde bir ısıtma sistemi yok. Vaktinizi geçirmeniz/çalışmanız beklenen alan ile 

mutfak rahatsız edici derecede soğuk. Fransa'nun güney kesimi olmasına rağmen kuru bir soğuk ve 

rüzgar var. 

Fransızca bilmediğim için mentörümden banka hesabı açma ve telefon hattı alma konusunda yardım 

istediğimde bunun onların işi olmadığı cevabını verdi :) Bu tarz bir başlangıcın ardından sürekli bir 

şeyler onların işi olmamakla birlikte bize sürekli yeni işler verilip kapsama alanı belli olmayan projenin 

gerekleri sürekli genişlemekteydi. Gelmeden önce konuşup proje hakkında bilgi almıştım. Genellikle 

kırsalda gerçekleşecek fiziksel işler beklerken, kendimi kimsenin gelmediği bir ikinci el dükkanında 

kıyafet katlarken ve huzurevi için etkinlik hazırlarken buldum. Herhangi bir şey öğrenmemekle birlikte 

kendimi geliştirebilecek bir fırsat da bulamıyodum. Avrupa Birliği'nin yiyecek için yolladığı bütçe 

kesintiye uğradıktan sonra bize verilip bunun nedeni olarak da projenin düşük bütçe ile idare etme 

üzerine kurulduğu söyleniyodu. Kesilen paraların ekmek, benzin, temizlik maddesi ve toplu 

etkinliklerde kullanıldığı söylense dahi bu harcamalar yarısını bile karşılamamaktaydı. Agh dahilinde 

haftalık çalışma saatinin içerisinde bir kaç saat yerel dilin öğrenilmesine ayrılmalıyken dört aylık 

mücadele sonucunda yarım yamalak bu hakka kavuştuk. Personelin kaba konuşma tarzı, özellikle genç 

gönüllülere bağırması ve iletişimi gergin bir seviyede tutması projeyi katlanılmaz bir hale soktu. Tüm 

bunların sonucunda projemin yarısını tamamlamışken ayrılma kararı aldım. 

Genel olalrak baktığımızda geçtiğimiz 6 ayda bir çok olumlu şey yaşayıp güzel deneyimler edindim. 

Yeni yerler görüp arkadaşlar kazandım. Lakin bunlar içinde oduğum projeden çok Agh'nin getirileri. 

Başka bir projede olsaydım büyük ihtimalle bu olumlu yanı kaybetmemekle birlikte üzerine yeni 

güzellikler de katabilecektim. Fransa'nın bir çok bölgesinde faliyet sürdüren ve Avrupa'nın farklı 

yerlerinden gelmiş yüzün üzerinde gönüllü ile tanıştım. Yazdıklarımdan yanlış bir sonuç çıkarılmasını 

istemem. Kesinlikle Agh'yi tavsiye ediyorum ama benim içinde bulunduğum dernekte/projede değil :) 

İyi günler dilerim. 


