Ağaç Günü olan 30.4.2009 tarihinde sizleri de davet etmek istediğimiz iki
organizasyonumuz var:
1.)

Oppenheim Schule –Berlin için Yeşil Akciğer
Sizi ve ailenizi bu organizasyona gönülden davet ediyoruz.
Uluslarara Ağaç Günü vesilesiyle 30.04.2009 tarihinde saat 10.00’da Oppenheim-Schule
okulunun bahçesinde (Schloßstr. 55a, 14059 Berlin) yürüyüş günü çerçevesinde bir
ağaçlandırma ve bir çevre konseri yapılacaktır!!
Okul Müdürü Dettmer Besier’in izni ile Berlinli rapçiler Meyah Don ve Amewu, Berlinli
sanatçı Maxxx biundo ile doğanın koruması için yardım konserleri – Music for Nature vereceklerdir!! Sloganımız: „Yağmur Ormanlarından Elinizi Çekin!“
Ayrıca okul bahçesi de yeşillendirilecektir: Okul bahçeleri ağaçlandırmalar, çiçek tarhları ve
çimenler için yeterince yere sahiptir. Bu esnada göz önünde bulundurulan önemli bir
pedagojik hedef, öğrencilere doğanın yaşamımız için önemini aktarmak ve doğa ile daha
yakın temaslarını sağlamaktır. Şimdiki nesiller, gelecekte bizim bugün yaptıklarımızla
yaşamak zorundadırlar. Bu yüzden tüm insanlarda ve bilhassa genç nesillerde doğaya yönelik
sorumlu ve sürdürülebilir bir bilinci şimdi yaratmak çok önemlidir. Ayrıca Baumschule
Lorberg ağaç okuluna temin ettikleri ağaçlar için teşekkür ederiz. Gelecekte hep beraber bir
çok ağaç dikme umuduyla.
2.)

Seelingstrasse Berlin için Yeşil Yaşam Gücü
Ağaç Günü çerçevesinde 30.04.2009 tarihinde saat 11.30’da Brotgarten önünde
Seelingstrasse için Yeşil Yaşam Gücü
GAIA çevre organizasyonu, Uluslararası Ağaç Günü vesilesiyle Charlottenburg
Seelingstrasse’de Nehring-Grungschule ilkokulunun öğrencileri ile Charlottenburg İnşaat
Dairesi Müdürü Gröhler’in himayesi altında bir ağaçlandırma ve MUSIC FOR NATURE
çevre konseri organize edecektir.
“MUSIC FOR NATURE“, sayısız okul sınıflarının, ebeveynlerinin ve ilgilenen diğer kişilerin
misafir olduğu bir çevre konseridir. Bu konser, öğrencilere çevreye duyarlı, çok kültürlü bir
temas sağlamaktadır.
Doğaya duyduğumuz sevgiyi öğrencilerimize de aktarmak istiyoruz ve bu faaliyeti şehir,
çevre eğitimi ve ağaçlar için bir başarı hâline getirmek istiyoruz.
Organizasyon, öğrencilere çevreye duyarlı, çok kültürlü bir temas sağlamaktadır.
Samba grubu Terra Brasilis, müzikleri ile ağaçlandırmaya eşlik edecektir. Ayrıca Berlin
lacht sokak tiyatrosu da sahne alacaktır.
Ayrıca Berlinli sanatçı Maxxx biundo da 2 şarkı söyleyecektir. www.max-biundo.de
Dikelecek olan üç ağacın sponsoru, Biobäckerei Brotgarten (Seelingstr.) ve Seelingstr.30
kiracılarıdır.
Kita Nordwest’in ve tüm katılımcılarımızın burada olmasına seviniyoruz! Teşekkür ederim!!

