Hepsi eğitim ve ilham için…™
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Faks: 001-206-709-3927

Around-n-Over

Kendine yeter hale gelmeye çalışan
gelişmekteki toplumlara temel eğitim
amaçlı kaynak, uzmanlık ve tesis
sağlamak.

Okyanuslarda kullanılacak tekneyle Seattle’da – foto: Joel Rogers

Çocukların daha iyi birer yurttaş
olabilmeleri için sağlık, özveri ve azim
değerlerini işlemek, onları doğaya sahip
çıkmaları için teşvik etmek, sigaraya
özenmemelerini telkin etmek.

P.O. Box 19662
Seattle, WA 98109-6662

Çocuklara coğrafya, matematik, tabiat
bilgisi, beden eğitimi ve sosyal bilgiler
dahil olmak üzere insan gücü ile
gerçekleştirilen araştırma ve
yolculuklardan esinlenerek hazırlanmış
eğitim faaliyetleriyle ilham vermek,
onları bilgilendirmek.

23 Ekim 2004 tarihinde Salt Lake City’den ayrılırken – foto: John Sohl

Amaçlarımız:

Around-n-Over

Denali çıkışı sırasında bulutlara yukarıdan bakarken

Kas gücüyle yapılan
projelere adanmış,
kar amacı gütmeyen
bir kuruluş…

…eğitmek,

ilham vermek,

başarabilmek için

Altı Zirve Projesi
Erden Eruç dünyanın etrafını kas gücüyle
dolanırken, yolunun üzerindeki kıtaların
herbirindeki en yüksek noktaya da sırayla
çıkacak. Zirveleri, beraber kaya
tırmanırken düşerek hayatını kaybeden
arkadaşı Göran Kropp’a adıyor. Göran
1996’da İsveç’ten Nepal’e bisikletle gitmiş,
Everest’e solo çıkmıştı.

British Columbia’da Fort Nelson yerli köyünün Chalo
ilkokulu öğrencileriyle

Başarıp anlatalım
Around-n-Over eğitim için kullanacağı
öyküleri, kas gücüyle dünyanın etrafını
dolanmak fikrine sadık kalacak olan Altı
Zirve Projesinden edinecek.
İnsan gücüne dayanan bu yegane proje,
her geçen gün adım adım hedefe doğru
ilerleyen, bir problem çözme ve
öğrenme süreci olacak. Miniklere
hedefleri olması gerektiğini, hayallerinin
peşini bırakmayınca önlerindeki
engelleri aşabileceklerini göstermeliyiz.
Hepimize gurur verecek bu kayda değer
proje dünyada bir ilk olacak, gelecek
kuşağı cezbedecektir. Günümüz
teknolojisini kullanarak onlarla yoldan
haberleşecek, dünyanın öbür ucundaki
uzak diyarlardan diğer kültürleri ve
tabiatı tanıtacağız.

Yolculuk esnasında okyanuslarda kürekle,
karada bisikletle, dağda ise arkadaşları ile
yayan yol alacak. Erden kendi
malzemesini hamal, hayvan ya da yüksek
dağlarda suni oksijen kullanmadan,
şahsen taşıyacak.
Bu proje Around-n-Over tarafından,
hakkında eğitim amaçlı öyküler üretilecek
ilk girişim olacak.

Yardımlarınızı bekliyoruz:
Herkese bahsediniz — genç yaşlı ayırt etmeden
hepimizin gururla bu projeyi takip etmesini
istiyoruz.
Aracı olunuz — bizimle beraber çalışacak ortak
kurumlara, kendi tanıtımları için yatırım yapacak
sponsorlara, başarımızı pekiştirecek kaynaklara ve
amaçlarımızı destekleyip bağış yapabilecek
kişilere ulaşmamız gerekiyor.
… veya — belki de siz kendiniz bağış, kaynak ya
da bilgiyle yardım edebilirsiniz.

Hayali kurulan rota ve Göran’a adanan zirveler

Dağlar, kıtalar, okyanuslar
Erden, Kuzey Amerika’daki McKinley ve
Avustralya’daki Kosciuszko zirvelerine
kas gücüyle ulaştı. Avustralya’yı
bisikletle aştı, Atlantik, Pasifik ve Hint
okyanuslarını kürekle geçti.
Erden’in Pasifik’te denizde geçirdiği 312
gün yeni Guinness Dünya Rekorudur.
Dünyada üç ayrı okyanusu küreklemiş
ilk kişi ve 629 günlük kariyeriyle
dünyada en tecrübeli okyanus
kürekçisidir.

Amaç sadece macera değil
2003 yılından beridir süren bağış
kampanyası sayesinde İLKYAR Vakfı için
70.000 dolara yakın nakit katkı
sağlandı. Batman’da kız yurdu yapımı
için 5.000 dolar denk katkı sağlandı.

