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Ekim  

Ömür Boyu Evs Yapabilir miyim??  

 Hos geldin Sonbahar.. Buralar iyiden sogumaya basladi. Sanirsam bahari yasayamadan direk kisa 

gecis yapıcaz. Peki Elif bu zamana kadar napti? Malumunuz katilmamiz gereken 2 zorunlu seminer 

var. Iyi ki varlar bu sayede hem farkli kültürleri hem de farkli sehirleri görme firsati oluyor.  

2.seminerim Hamburg´taydi. Gercekten büyüleyici bir sehir. Ilk seminerime kiyasla biraz daha 

duragan gecti ama ilk seminerden tanistigim arkadaslarimda seminerdeydi. Sadece 2 kere 

görusmemize ragmen aramizda bozulmayacak bir bag olusmustu bile.  Nasil gectigini anlamadigim 

harika bir 5 gun gecirdim. EVS‘e dair herseyi en ince ayrintisina kadar ögrendim. Ayrıca sunu 

anladim ki ben hem gönderen hem de ev sahibi kurulus konusunda sanslilardanim. Siz siz olun bu 

ikisini de secerken dikkatli davranin yoksa insanin burnundan getirtiyorlarmis.  

Onun disinda calistigim kindergartenda her sey yolunda. Burdaki mentörümle o kadar yakiniz ki 

ben ona “mama“ o bana “mein kind“ (çocuğum) diyor. Yabanci bir ülkedeyim ama evimde gibiyim bu 

duygu öylesine güzel öylesine farkli ki yasamadan bilemezsin genc. Zaman gitgide azaliyor. Burdan 

ayrilmak istemiyorum ama olabildigince de dolu dolu gecirmeye calisiyorum. Ah su EVS neden daha 

uzun surmez ki... 

 

Kasim 

Veee 8.ayimi da tamamlamis oldum. Düsünmemeye calisiyorum ama ayrilik vakti yavas yavas 

geliyor. Bu ay neler yasadim? Gecen ayin sonunda cadilar bayramini kutladik. Öyle cok büyük 

partiler olmuyor buralarda ama yaptigimiz her parti# her etkinlik bizi birbirimize daha da 

bagliyor. Kocaman bir aile olduk burda. Kim peki bu aile fertleri. Önceden burda gönüllü olup 

calismaya devam edenler ve buranin yerlileri. Her tarzdan insan var. Baleti, sanatcisi, ögretmeni, 

komedyeni, doktoru. Kimi Avusturalýa dan kimi Makedonya´dan. Hepimiz farkliyiz belki ama 



sonsuza kadar bozulmayacak dostluklar kurduk. Artik dünyanin her yerinde calacak bir kapim var. 

Saka gibi. Birak Avrupa‘yi, Afrika´dan tut Amerika‘ya kadar… 

Simdi söyle bana bu firsat nerde cikar bir insanin karsisina. EVS . Iste bu 3 harf bu kizin hayatini 

öylesine degistirdi ki. Artik bambaska biriyim. Kendine daha güvenen, adimlarini daha saglam atan 

bir kiz var. Evet evet hepsi bu evs surecinde oldu. Belkide 10 yilda kazanamayacagim tecrübeyi su 

kisacik zamanda yasadim. Sen sen ol 30ú görmeden EVS  yap genc ;)  

 

 

 


