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SİPARİş KUPoNU 
PoSTA VEYA FAKS İLE 0221 200 499 - 20
GÖNDEREBİLİR YA DA EN YAKıNıNDAKİ 
ıSLAMıC RELıEF BüRoSUNA 
TESLİM EDEBİLİRSİN
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Buradan ayırınız

“YETİM YEMEĞİ” ıSLAMıC RELıEF‘İN 
PEYGAMBERİMİZİN (SAV) DoĞUM GüNü 
oLAN MEVLİD KANDİLİ VESİLESİYLE 
DüZENLEDİĞİ BAĞış KAMPANYASıDıR.
Islamic Relief Almanya, 1996 yılında Köln‘de kurulan ve Afrika, 

Asya, Orta Doğu ve Doğu Avrupa’da Acil Yardım ve Kalkınma 

Projeleri ile uluslararası çalışan bir yardım kuruluşudur. Şeff af, 

bütüncül ve uzun vadeli çalışıyoruz. Cinsiyet, köken, din ve 

kültür farkı gözetmeden en fakir insanların fakirliğini ve acılarını 

haffi  fl etmek için çaba gösteriyoruz.

ıslamic Relief Deutschland e.V. 
KÖLN · Neusser Str. 342 · 50733 Köln 

BERLıN · Gitschiner Str. 17 · 10969 Berlin

ESSEN · Altendorfer Str. 312 · 45143 Essen

MüNİH · Landshuter Allee 11 · 80637 München

HAMBURG · Rennbahnstr. 1 · 22111 Hamburg

FRANKFURT · Klingerstr. 9 · 60313 Frankfurt am Main

Dernek Kaydı · Amtsgericht Köln · VR 12464

Kamu Yararına Hayır Derneği · www.islamicrelief.de

Genel Merkez: Max-Planck-Str. 42 · 50858 Köln

BAĞış HESABı 

Sparkasse KölnBonn · IBAN: DE 94 370501980012202099

SWIFT-BIC: COLS DE 33

Sen de katıl! Bizi ara: 

0221 200 499 - 2213

www.yetim-yemegi.de
MoTAZ GİBİ BİR çoK çoCUĞUN 
SENİN YARDıMıNA İHTİYACı VAR 
 

 50 Euro bağışta bulunarak, bir yetim çocuğun 
 bir aylık sağlık giderlerini karşılayabilirsin.
 

 100 Euro bağışlayarak çocukların yeniden 
 okula gidebilmelerini sağlayabilirsin.
 

  200 Euro bağışlayarak travma geçirmiş 
 çocukların tedavilerine destek olabilirsin. 

Birlikte yiyelim ve Suriyeli  

çocuklara yardım edelim 

11.12.2016 – 31.01.2017

www.yetim-yemegi.de

M E M B E R

Partnerler ve üyeliklerimiz

Motaz‘ın boyu hastalığından dolayı artık uzamıyor. 
Bu yüzden kendine sık sık zarar veriyor. onbir yaşındaki 
Suriyeli çocuk, hemen hemen ömrünün yarısını kaçmak-
la geçirdi. Bombalar yaşadığı köyü ateş altında bıraktı 
ve böylece babası ve erkek kardeşi hayatını kaybetti. 
Nereye kaçsalar savaş onların peşini bırakmadı. şuan 
Lübnan‘da eski bir okul onların evi. Neticede çocukların 
yaşayabileceği bir yer değil ama hayatta kalmak için tek 
çözümleri. Buna rağmen Motaz yakında okula gidebileceği 
konusunda umutlu: "Ben Doktor olup, insanların hayatını 
kurtarmak istiyorum." Anneside oğluna çok inanıyor: 
"onun tek ihtiyacı, ona sadece bir imkân sunulması."

MoTAZ‘ıN YARDıMıNA İHTİYACı VAR!



MİSAFİRLERİNLE BİRLİKTE YEMEK 
YE VE SURİYELİ YETİMLERİ DESTEKLE 

Peygamberimizin mevlidi vesilesi ile Almanya genelindeki tüm 

müslümanlara çağrıda bulunuyoruz: Etnik kimlik veya dini aidiyet 

ayrımı yapmadan; arkadaşlarını, komşularını, akrabalarını yemeğe 

davet et ve böylece zor durumdaki yetimler için bağış toplayın. 

Bu yıl da Lübnan’daki kamplarda bulunan Suriyeli yetim çocuklara 

destek olabilirsiniz, çünkü onlar hâlâ çok zor durumdalar! 

Yüzbinlerce kız ve erkek çocuk ülkelerindeki bombalar ve terörden 

travma geçirmiş durumdalar. Evlerini kaybettiler; anne babalarının 

ve kardeşlerinin Suriye‘de nasıl öldürüldüklerini görmek zorunda 

kaldılar. Hâlâ korku içinde yaşıyorlar. Mülteci kamplarında hemen 

her şey eksik. Bu çocukların sağlıklı bir geleceklerinin olabilmesi 

için hayati önemi olan yardımlara ihtiyaçları var ve psikolojik 

destek almaları gerekir. Hz. Muhammed (sav) kendisi de bir yetim 

idi ve bizleri yetimlere sahip çıkmaya yüreklendirirdi.  

Birlikte bir yemek, sevecen bir söz, samimi bir tebessüm –  

Suriyeli birçok kız ve erkek çocuk için bu ulaşılmaz şeyler oldu 

artık. Müslümanlar için yetimlerin selameti önemsenmesi gereken 

bir konudur. Sen de lütfen onlara daha iyi bir gelecek sunmamıza 

yardım et! 

HZ. PEYGAMBERİN ÖRNEKLİĞİNİ TAKİP ET!

» Soruların mı var veya aksiyon 
 malzemesi mi lazım? 
 Sana seve seve yardımcı oluruz. 

 Telefon: 0221 200 499 -2213, 

 E-posta: info@yetim-yemegi.de

» Daha fazla bilgi için 
 www.yetim-yemegi.de 

Filmler, çocuklardan hikâyeler, öneri ve tariflerin yanı sıra tüm 

Almanya’daki katılımcıların tamamını internet sayfamızda  

bulabilirsin. 

» Bizi takip et
 

www.facebook.com/SpeisenFuerWaisen.de

 @sfw_ird             speisenfuerwaisen

 
YETİMLER YARARıNA 
HAYıR YEMEĞİ 
AKSİYoN SüRESİ 
11.12.2016 İLE 31.01.2017 ARASı

Ailen ve arkadaşların ile bir yemek daveti organize ederek 

toplanacak bağışlarla Suriyeli yetim çocuklara destek ol. 

Evde: Akrabalarını, arkadaşlarını, komşularını veya 

iş arkadaşlarını evine davet et. En sevdiğin yemeği 

hazırlayarak yetim çocuklar için bağış topla. 

Dernekte: Gittiğin dernekte güzel bir davet organize 

et. Arkadaşlarınla beraber yemek yapabilirsin veya 

herkes açık büfe için bir şeyler hazırlayıp getirebilir.  

Camide: Arkadaşlarınla camide örneğin bir kahvaltıya 

buluşun ve yetim çocuklar için bağışta bulunun.

okulda veya üniversitede: Okulda ya da üniversitede 

arkadaşlarınla dünya mufağının lezzetleriyle bir açık 

büfe hazırlayın ya da waffle yapın ve yetim çocuklar 

için böylece yardım toplayın. 

Cake Day: Şehir merkezinde kahve ve pasta eşliğinde 

yetimlere bağış toplayabileceğin bir cake day stantı 

organize et.

 SANA YARDıMCı oLMAK İçİN 
 AKSİYoN PAKETİ

» ücretsiz aksiyon paketi istet
 Vereceğin davet için sana ücretsiz bilgi ve öneriler gönderiyoruz. 

Aksiyon paketini ekteki sipariş kuponunu posta veya faks ile  

göndererek, telefonla ya da www.yetim-yemegi.de internet  

adresinden istetebilirsin.

EVET, BEN DE KATıLıYoRUM 
SİPARİş KUPoNU 

Ücretsiz aksiyon paketini ben de istiyorum. 

Lütfen bana aşağıdaki bildirdiğim adet ve dilde 

verdiğim adrese malzeme gönderin:

MİSAFİRLERİN VE KENDİN İçİN:
» Masa dekorasyonu olarak mumluklar
» Hadis posta kartları
» Yemek düzeni konusunda öneriler
» Yetimlere yönelik çalışmalarımız 
 konusunda bilgiler
» Masa kartları
» Teşekkür çıkartmaları 

Adı, Soyadı

Cadde, Ev Numarası

Posta kodu, Şehir 

 

E-posta 

 

Telefon

» Hadis posta kartları: 
Adet:  Almanca   /  Adet:  Türkçe

» Başka katılımcılar kazanmak için el ilanları:  
Adet:  Almanca   /  Adet:  Türkçe

» Yemek davetim için öneriler: 

  Almanca   /     Türkçe

» Bağışının etkileri: 

  Almanca   /     Türkçe

» Yetim Kefaleti Projesi hakkında bilgiler:  

  Almanca   /     Türkçe


