
 
 
Rekor 70 ülkelerde 870 fakirlige 
karsi projeleri destekliyoruz ve 45 
miljon insanlara erisiyoruz. 

 
 
 
 
 
 
 
 

overland-underwater.com 
 
Arkadaslar, 
 
CARE International’in projeleri dünya’da hep daha fazla insanlarin hayatlarini düzeltmeye 
calisiyor. CARE International dünya’daki en fakir insanlara yardim etmek istiyor. 
 
Bu CARE International’in mühüm isi göstermek icin, bizim overland-underwater takimimiz 
Britanya Kralligin’dan Yeni Zeland’a kadar yol olugu yerlerde araba’lan sürecek. Bizim 
takimiz bunu yaparak CARE International’a metin para toplamaya calisicak.  
 
65.000 km sürecez, 26 ülkeler’e ve 4 kita’ya varicaz. Orta Asyada’ki 40 derecelik cöllerden 
ve 20 derece sifir’in altindaki Himalaya daylari gecicez. Tasli, kumlu, camurlu, karli ve 
bahazen asfaltli yollar’dan gecicez. 
 
Bizim takimimiz bu zor yolculuk’lan sadece CARE International’a yardim etmek 
istiyor ve bütün yolculu’gun parasini takim kendisi ödiyecek. 
 
 

Agustos 2005’te Britanya Kralligin’dan basliyacaz ve Yeni 
Zeland’aya 18 ay sonra varicaz. CARE International’in 
görünüsü’nü degerlendirmek istiyoruz. Yol’da CARE 
International’in bir kac projeleri ziyaret edicez. 
 
Daha fazla teferruat isterseniz, veya bizim yolculuk nasil 
gectigini ögrenmek isterseniz, lütfen bizim website’imizi 
ziyaret edin www.overland-underwater.com. Iane vermek 
isterseniz, bizim website’imizda CARE International’in 
adresi’ni ögrene bilirsiniz. 
 

 
 
 
ROTA: 
UK - FRANCE - ITALY - SLOVENIA - CROATIA - SERBIA & MONT - BULGARIA - 
TURKEY - SYRIA - JORDAN - EGYPT - IRAN - PAKISTAN - INDIA - NEPAL - 
CHINA - LAOS - THAILAND - PHILIPPINES - CAMBODIA - MALAYSIA - 
SINGAPORE - INDONESIA - PAPUA NEW GUINEA - AUSTRALIA - NEW ZEALAND 

For further information, please see our website:  www.overland-underwater.com
  

  
Alternatively you can email us at: team@overland-underwater.com

http://www.overland-underwater.com/


 
 

Umut’lu tolerans’li ve sosyal hak’li 
bir dünya ariyoruz, fakir yok edilmis 
bir dünya, emin ve kadir’li bir dünya. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
CARE International kalan degisim teshil ediyor: 
 
Insanlar’in kuvetlendirici hacim ~  Ekonomik firsat vermek 
 

 
 

Acil durumlarada ferahlama vermek ~ Siyaset’e tesir etmek 
 

 
 
Proje’ler 1 milyon ögrencilere (yari’si kiz olanlar) okul’a gitmek’len ve kaliteyi 
deyerlendirmeklen yardim ediyor 

7,6 milyon adam, kadin ve cocuk acil yardim (yemek, su, siginma) buluyor kriz zamanlarda 

7 milyon’dan fazla insanlar’a HIV ve AIDS üzerine malumat veriyoruz. Böyle dünya’nin en 
kötü mazlum’larindan birini azaltmayi deniyoruz. 

Yaklasik olarak 9 milyon anneler ve cocuklar daha iyi kalite saglik servis buluyor, 
dogurma’yi ve cocuklugu daha emin oluyor 

6,5 milyon’dan fazla insanlar ekin egitim görüyor, böyle tutan kaynak kurmayi istiyoruz 

1 milyon’dan fazla insanlar (erkek ve kadin) projelerlen meslek ögreterek ve kredi’ye giris 
buldurarak fayda görüyor 

 

 

CARE International UK, 
10-13 Rushworth Street, 

London. SE1 0RB. UK. 
Tel: +44 (0) 20 7934 9334 
Fax: +44 (0) 20 7934 9335 

Email: info@ciuk.org
www.careinternational.org.uk
registered charity no. 292506 

Yerli insanlar’in isaretlerinlen, CARE 
merhamet’len ve fazilet’len yardim etmek 
istiyor, cünkü bu insanlar’in hakki’dir. 

mailto:info@ciuk.org
http://www.careinternational.org.uk/

