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Gezegenimiz Dünya’ya hoş geldin.
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Topraklarımızın hepsi kıtalara bölünmüştür.
Her birine dokunup adını söyleyebilir misin?

Yaşadığın kıtaya dokunabilir misin?

Kuzey Amerika

Güney Amerika

Afrika

Avrupa
Asya

Avustralya



Hayatın Korunması İçin, Julian Lennon’dan Kişisel Bir Mesaj:
“Dünyadaki korkunç yoksulluk ve acı görüntülerinden o kadar derinden etkileniriz ki sorunlarımızın büyüklüğü 

karşısında çaresiz ve korkmuş hissederiz.
Ama gerçek şu ki hepimiz beraberiz.
2007’de çevre ve insani sorunları ele almak, tüm yaşamın iyileştirilmesi için fon toplamak amacıyla Beyaz 

Tüy Vakfı’nı kurdum. Vakıf temiz su, eğitim, sağlık ve çevremize, aynı zamanda yerli kültürlerinin korunmasına 
odaklanmaktadır. Dünyanın dört bir yanındaki ortaklarımızla (Gambiya, Japonya, Amazon Havzası, Kolombiya, 
Peru, Kenya, Amerika Birleşik Devletleri, Etiyopya, Burkina Faso, Malawi, Kamerun, Tanzanya, Zambiya, Haiti, 
İngiltere, Avrupa ve Avustralya) şimdiden birçok proje tamamladık. Özel odak noktamız, gelişmekte olan dünyanın 
en acil sorunu: Temiz içme suyu.

Girişimimize katılıp çevre, insani yardım ve temiz su projelerini finanse etmeye yardımcı olarak daha az şanslı 
olanların yaşamlarında ölçülebilir bir fark yaratabilirsiniz. Unutmayın, birey olarak başaramadıklarımızı birlikte 
başarabiliriz.

Bir keresinde babam John Lennon bana, bu dünyadan gittiğinde kendisinin iyi olacağı -hepimizin iyi olacağı– 
mesajını “beyaz tüy” şeklinde ileteceğini söyledi.  Sonra mucizevi bir şey oldu. Çıktığım bir Avustralya turunda, halkı 
için yardım isteyen Mirning Kabilesi’nin Aborjin büyüğü, bana bir “beyaz tüy” hediye etti. Kesinlikle nefesim kesildi.

Beyaz tüy hediyesini aldığımda bu çabanın o andan itibaren kaderimin bir parçası olacağını biliyordum. 
Duyulamayanlara ses ve destek vermek için Beyaz Tüy Vakfı’nı kurdum. Kesin olan şu ki beyaz tüy benim için her 
zaman barışı ve onun getirdiği sevgiyi temsil ediyor.

Beyaz Tüy Uçağı’nın mesajı, dünyadaki çocuklara birbirlerini sevmeyi ve gezegenlerini anlamayı öğretirsek doğal 
olarak onunla ilgilenmek isteyeceklerdir.

O yüzden lütfen Beyaz Tüy Uçağı’nı takip edin. Böylece birlikte dünyayı iyileştirebilir ve herkes için daha iyi bir 
hâle getirebiliriz…

— Julian Lennon 

Hakkımızda daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki adresten
Beyaz Tüy Vakfı’nı ziyaret edin:

www.whitefeatherfoundation.com



DÜNYA’YI İYİLEŞTİR
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“…Parlak ve mavi dünyayı iyileştirelim,
Dünyanın tüm çocuklarını sevindirmek için.”

BONO

“Julian Lennon'un şarkı söylemesine her zaman hayran olmuşumdur, çünkü dünyada gördüğü her
şeye rağmen, melodileri o kadar çocuksu bir merak içeriyor ki… Buna sözleri de dâhil. Bu kitabı alın, 

özleri eyleme dönüşsün.” 
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“Bir kitap sizi bir maceraya çıkardığında, bu harikadır ve bir konu hakkında yeni bir şekilde
düşünmenizi sağlar. Bir kitap bize sahip olduklarımıza nasıl davranacağımızı da hatırlattığında,

bu daha da iyidir çünkü bu bir ‘kazan kazan’ durumudur. Julian'ın kitaplarıyla yaptığı da tam
olarak bu.” 
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