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M E M B E R

Partnerler ve üyeliklerimiz

YETİM ÇOCUKLARIN YARDIMINA 
İHTİYACI VAR

Savaşlar, aşiret çatışmaları, doğal afetler, açlık, göç 
veya göçe zorlanma: Dünya çapında milyonlarca çocuk 
ebeveynleri olmadan ve aşırı yoksulluk içinde büyüyor.
Bu çocuklar temel ihtiyaçlardan yoksunlar: içme suyu, 
yiyecek ve ilaç. Genellikle okul için de yeterli paraları 
yok ve bu nedenle ailelerin en küçükleri dahi aile bütçe-
lerine katkıda bulunmaları gerekiyor. En çok da yetimler 
etkileniyor: Anneleriyle yalnız veya akrabalarının 
yanında büyüyorlar, travma geçiriyorlar ve genellikle 
toplumdan dışlanıyorlar. Bu nedenle, diğerlerinden 
daha fazla açlık ve hastalıktan muzdaripler veya şiddet, 
sömürü ve istismar kurbanı oluyorlar.

Sen de katıl: 0221 200 499  - 2213

info@speisen-fuer-waisen.de

www.yetim-yemegi.de

06.09 - 17.10.2021

www.yetim-yemegi.de

      Yetime 
merhamet et, onun  
  başını okşa ve ona 
yediğinden yedir.    
  Kalbin yumuşar ve 
hacetine erişirsin!

(Taberani)

Lütfen hadis kartını buradan ayır

50 Euro bağışınla bir çocuğun ve ailesinin bir 
aylık yiyecek ihtiyacını karşılayabilirsin.
 
100 Euro bağışlayarak bir çocuğun bir yıllık 
okul masraflarını karşılayabilirsin.
 
200 Euro ile çocuklu dul bir annenin kendisine 
küçük bir iş yeri açmasını sağlayabilirsin.

BİRLİKTE BU ÇOCUKLARIN  
YAŞAMINI DÜZELTEBİLİRİZ!

Muhtaç çocuklar senin yardımınla 
sağlıklı ve güvenli bir şekilde 
büyüyebilir ve okula gidebilirler. 
Aynı zamanda, çocuklarını yalnız 
büyüten annelere, kendi başlarına 
hayata tutunabilmeleri için destek 
vermiş oluyorsun. 

“YETİM YEMEĞİ”, İSLAMİC RELİEF 
ALMANYA’NIN BİR KAMPANYASI

Islamic Relief Almanya, 1996 yılında kuruluşundan bu yana 

kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. 2021 

yılında insani yardım hizmetinde 25. yılımızı kutluyoruz. 

Dünya çapında kırktan fazla ülkede faaliyet gösteriyoruz.  

Biz, muhtaçlar ve darda kalanlar ile bağışçılarımızın ve 

destekçilerimizin arasında köprü görevini üstleniyoruz. 

Dünya çapındaki Yetim Kefaleti Projemiz çerçevesinde yetim 

çocukların hem okul eğitimlerini hem de zihinsel gelişimlerini 

ve böylece maddi ve manevi ihtiyaçlarını giderebiliyoruz.
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Kâr amacı gütmeyen ve kamu yararına çalışan hayır 

derneği · www.islamicrelief.de

Genel Merkez: Max-Planck-Str. 42 · 50858 Köln
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SIMDI
BAGIS YAP!

15.11.2021’YE 
KADAR

BIRLIKTE YIYELIM, BIRLIKTE YARDiM EDELIM.



EVDE: Akrabalarını, arkadaşlarını, komşularını veya iş 

arkadaşlarınıı yemeğe davet edebilirsin. En sevdiğin 

yemekleri pişirip yetimler için bağış toplayabilirsin.

DERNEKLERDE: Derneğinin çatısı altında bir yetim 

yemeği organize edebilirsin. Yemekleri arkadaşlarınla 

birlikte pişirebilir veya gelirken yanlarında getirme-

lerini rica ederek, açık büfede ikram edebilirsin. 

CAMILERDE: Arkadaşlarınla camide orneğin bir 

kahvaltıya buluşup  yetim çocuklar için hep birlikte bir 

hayır işinde bulunabilirsin.

CAKE DAY: Sana uygun bir mekanda stand kurabilir, 

kendin pişirdiğin  pasta ve kahve ile çevredekilere 

ikram ederek bağış toplayabilirsin.

YEMEĞE DAVET ET VE YETİM 
ÇOCUKLAR İÇİN BAĞIŞ TOPLA 

Hz. Peygamber‘in mevlidi vesilesiyle Almanya’nın her  

yerindeki Müslümanlara çağrıda bulunuyoruz: Kökenleri  

ve dinleri ne olursa olsun dost ve akrabalarını yemeğe davet 

et ve zor durumda olan muhtaç yetimler için bağış topla!

Covid-19 nedeniyle durum hâlâ kolay değil: Başkalarıyla  

her zamanki gibi görüşemiyoruz, kısmen   sosyal mesafeye  

ve hijyen kurallarına daha çok dikkat etmemiz gerekiyor.  

Ama elbette küçük bir grupta, arkaşlarınla veya ailenle  bir 

yemek düzenleyebilirsin.

Açık havada piknik veya mangal yapmak da güzel bir fikir 

olabilir. Mevcut durum nedeniyle yemek servisi yapmak 

istemiyorsan, senden bir şey isteyebilir  miyiz? Yine de bir 

bağış yapmak ve özellikle bu zor zamanlarda yetimlere 

destek olur musun?

Müslümanlar için yetimlere yardım etmek önemli bir 

vecibedir. Hz. Muhammed (sav) de bir yetim olarak büyüdü. 

Hayatı boyunca fakirlere yardım etti ve bizleri yetimlere 

sahip çıkmaya yönlendirdi. 

PEYGAMBERİN ÖRNEKLİĞİNİ TAKİP ET!

10. KEZ GERÇEKLEŞİYOR:
BİRLİKTE YİYELİM, BİRLİKTE 
YARDIM EDELİM

“Yetim Yemeği“ yardım kampanyası bu yıl onuncu kez düzenleni-

yor. 2013 yılından bugüne kadar 200 bin üzeri insan, yetim çocu-

klar için yemek davetlerinde bulunuldu ve bağış toplandı. Islamic 

Relief yapılan bağışlarla dünya genelinde 26 ayrı ülkeden 11 bin-

den fazla yetim çocuğu destekliyor. Covid-19 salgını bu ülkelerde 

yaşayan birçok çocuğun genel durumlarını daha da ağırlaştırdı. 

Çocukların acil yardımlara ihtiyaçları var. İşte bu yüzden, bu yıl 

da YETİM YEMEĞİ kampanyamızı mümkün mertebe başlatıyor ve 

seni yardıma muhtaç çocuklara el uzatmaya davet ediyoruz.

YETİMLER İÇİN DÜZENLEYECEĞİN 
YETİM YEMEĞİ İÇİN FİKİRLER

SEN DE KATIL!
2021 AKSIYON SÜRESİ
6 EYLÜL - 17 EKİM ARASI

SENİ ÜCRETSİZ KAMPANYA PAKETLERİMİZLE 
DESTEKLİYORUZ

Düzenleyeceğin YETİM YEMEĞİ davetin için ücretsiz 

bilgilendirici dökümanlar ve dekorasyon malzemeleri 

gönderiyoruz. Kampanya paketini telefonla 

veya online sipariş edebilirsin.

Telefon: 0221  200 499-2213 
E-posta: info@speisen-fuer-waisen.de
www.yetim-yemegi.de

  www.facebook.com/SpeisenFuerWaisen.de

  www.facebook.com/IslamicReliefDE

  WhatsApp numaramıza (0176 7437 3378) 

  yemek davetinden fotoğraflar gönder

COVİD-19: LÜTFEN DAİMA 
YENİ KARARLARI DİKKATE ALALIM 
Sağlığın ve çevrendekilerin sağlığı önceliklidir! 
Bu üç temel kuralı (AHA formülü) uygula ve genel 
koruyucu tedbirlere özen göster. Aradaki mesafeyi 
koru, hijyen kurallarına uy ve sıkışıklık olan 
ortamlarda günlük maske tak.

SENİN VE MİSAFİRLERİN 
İÇİN EYLEM PAKETİ:

» Masa dekorasyonu için kartlar ve fenerler
» Flama zinciri ve kampanya afişi
» Yemeğin düzenlenmesine yönelik öneriler
» Yetim çalışmaları hakkında genel bilgiler

Senin için özel, doldurup misafirlerine kişisel  

olarak gönderebilmen için dijital davetiye hazırladık!  
Davetiyeyi www.yetim-yemegi.de adresinden  

indirebilirsin. Web sitemizde ayrıca filmler, yetim 

hikayeleri, meşhur destekçiler, öneriler ve yemek  

tarifleri bulabilirsin.  SORULARiN 
Mi VAR? BIZI 

ARA, YARDiMCi 
OLALiM!


