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BAVULDA SEVGI
“Biz diyoruz ki, her bavulda sevgiye yer vardır.”
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Bavulda Sevgi Nedir?
Bavulda Sevgi, seyahat ve sosyal sorumluluk aktivitelerini seven gezginlere projeler yaratıyor.
Bavulda Sevgi, seyahat ve sosyal sorumluluğu birleştiren, kar amacı gütmeyen ve tüm gezginlere ilham
olmayı hedefleyen bir girişim. Çok basit bir işleyişi var; bavulunda sevgiye yer vermek isteyen gezginin
seyahat edeceği şehre ve tarihe göre bir sosyal sorumluluk projesi yaratılıyor. Türkiye’deki vakıflardan sosyal
destek alan çocuklar, gezginin seyahat edeceği rotadaki başka bir kurumdan destek alan çocuklar için çeşitli
hediyeler hazırlıyorlar. Bavulda Sevgi, projeyi adım adım sosyal medyada duyurarak hediyeleri hazırlayan
vakıf için destek sağlıyor. Seyahat tarihi geldiğinde, gezgin, belirlenen yer ve zamanda, seyahat rotasındaki
kurumu ziyaret ederek çocukların hazırladığı hediyeleri sahiplerine teslim ediyor. Böylece, gezgin, ayırdığı
yaklaşık 1 saat ile hem seyahatine unutulmaz bir anı ekliyor hem de kendisinin başrolünde olduğu destek
kampanyasıyla onlarca çocuğa yardım etme fırsatı yakalıyor.
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Neden Bavulumuzda Sevgi Taşıyoruz?
Farklı şehirlerdeki, ülkelerdeki hatta kıtalardaki çocukları birbirlerine gönderdikleri hediyelerle buluşturmayı
seviyoruz.
Toplumda daima dezavantajlı konumunda yetişmiş bir çocuğun, hayatnda ilk kez başka bir çocuğa destek
olurken yaşadığı heyecanı paylaşıyoruz.
Hiç gitmediği bir ülkedeki, hiç tanımadığı bir çocuktan aldığı hediyeyle gözleri parlayan çocuklara şahit
olmayı seyahatlerimizin en unutulmaz anılarından sayıyoruz.
Farklı şehirlerde duyarlı insanlar ve kurumlarla tanışma fırsatı yakalıyoruz.
Seyahatimizi sıradan turistik bir seyahatin ötesine kolayca taşıyabileceğimizi biliyoruz.

3

Bavulda Sevgi Nasıl İşler?

Atina'da sehir
merkezinde bir çocuk
esirgeme kurumu
bulduk, detaylarını
gönderiyorum, senin
için uygunsa kurumla
iletisime geçecegiz.

Cocuklar çok mutlu
olacaktır, vakıf ile
görüsüp seni en kısa
sürede haberdar
edecegim. Tesekkür
ederiz!

Merhaba, Iki ay sonra
Atina'ya gidiyorum ve
bavulumda sevgi
tasımak istiyorum.
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Bavulda Sevgi Nasıl İşler?
3

Hediye organizasyonu Bavulda Sevgi
tarafından yapılır, gezgin bu sürecin
Hediye organizasyonu
diledigi kadarına katılır.

Bavulda Sevgi
tarafından yapılır, gezgin bu sürecin
diledigi kadarına katılır.

Seyahat tarihine kadar proje adım adım
Bavulda Sevgi tarafından sosyal medyada
yayınlanır. Destek saglanır.
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Bavulda Sevgi Nasıl İşler?

Gezgin bavuluna sevgiyi koyar, önceden
randevulasılan gün ve saatte seyahat
rotasındaki kurumu ziyaret eder ve
çocukların hediyelerini teslim eder.
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Gezginin seyahati, ayırdıgı 1-2 saatle artık
çok daha unutulmaz olmustur!
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1 Senede Bavulda Sevgi

6

proje

37.800
kilometre

600
çocuk
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1 Senede Bavulda Sevgi
Kimlerle Hediye Hazırladık?
Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı
Koruncuk Vakfı
Kimlere Hediye Hazırladık?
Buenos Aires Pedro de Elizalde Çocuk Hastanesi
Kastamonu Halime Çavuş İşitme Engelliler İlköğretim Okulu
Singapur Hope Center
Kosta Rika Hayvan Koruma Merkezi
Kars Külveren Köyü
Save the Children Vakfı Meksika Yucatán Şubesi
Destekçilerimiz Kimlerdi?
Pixfox Grafik Tasarım
bb-loop Video Prodüksiyon
Hasbro Türkiye Çalışanları
Adem Kasılan Ahşap Atölyesi
Damlıca Naturel
Promart Promosyon
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Hande Timor kimdir?
Bavulda Sevgi’nin yaratıcısıdır. Üniversite yılları boyunca birçok
sosyal sorumluluk projesine gönüllü ve süpervizör olarak katıldı.
Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümü'nden mezun
olduktan sonra kurumsal bir şirkette müşteri yöneticisi olarak
çalışmaya başladı. İş hayatına devam ederken, Galatasaray
Üniversitesi Pazarlama İletişimi Yüksek Lisansı’nı tamamladı.
Hande Timor, klasik beyaz yakalı dertlerinin hayatta tutkularının
peşinden koşmayanlara ait olduğunu düşünen bir beyaz yakalı.
Pazartesileri seviyor. Seyahat etmek en büyük tutkusu. “Yılbaşına
Gaziantep'te veya Buenos Aires'te girebilirim. Kayseri'ye eğlence
parkı gezmeye, Barselona'ya müzik festivaline gidebilirim.” diyor.
Çocuklar ve hayvanlarla ilgili sosyal sorumluluk aktivitelerine
katılmaya devam ediyor.

Hayatı boyunca dezavantajlı konumunda yetiştirilen çocukların
başka çocuklara hediye hazırlarken, yardım ederken gözlerinin
nasıl parladığına şahit olmak. Sevginin, paylaşmanın, dostluğun
sınırları olmadığını görmek...
Herkesin kendine daha çok güvendiği, daha çok verdiği, daha çok
sevdiği ve daha mutlu olduğu bir gelecek için çocuklarla ve
gönüllü gezginlerle kollarını sıvadı, dünyanın dört bir yanına
bavulda sevgi gönderiyor.

2015 yılında, en yakın arkadaşıyla hayalindeki Güney Amerika
seyahatini planlarken “Bu hayalimin içinde iki tutkumu bir arada
yaşamak istiyorum.” dedi ve sosyal sorumluluk tutkusuyla seyahat
tutkusunu birleştirdi. Bavulda Sevgi'nin ilk projesini Arjantin'de
gerçekleştirdi. Geri dönerken, bu duyguyu başkalarının da
yaşaması için sabırsızlanıyordu.
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İletişim

handetimor@gmail.com

0536 551 56 51

bavuldasevgi.com

bavuldasevgi
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