Vil Furkan bringe oss til en hittil ukjente perler i Tyrkia en gang i fremtiden?

Furkan er ung mann på 22 år som studerer turisme ved Akdeniz Universitetet i Alanya,
han begynte sin utdanning i 2010 og skal etter planen være ferdig i 2015. Som dere
skjønner er han godt i gang med sine studier og han vil så gjerne fullføre de slik at han
en dag kan bidra til å hjelpe fattige studenter og kanskje utvikle Tyrkia som turistmål.
Tyrkia har så utrolig mye mer å by på enn det vi vanlige charterturist får oppleve.

Furkan kommer fra Keles som ligger ca. 3,5 mil utenfor Bursa, her har han vokst opp
med mor, far og en eldre bror. Far er dessverre død nå. Bursa provinsen består av 17
distrikter og hadde i 2010 litt i overkant av 2,6 millioner innbyggere. Bursa ligger i det
nordvestlige Tyrkia, historisk er også Bursa kjent som Brusa på Gresk. Bursa er Tyrkias
fjerde største by og er en av de mest industrialiserte byene i landet. Landområdet
rundt byen Bursa er berømt for sine utsøkte ferskener samt førsteklasses løk og
poteter.

Bursa er ennå ikke veldig kjent for oss nordboere, men om noen år når Furkan er ferdig
med å studere turisme kan det være at han vil bringe oss til nye ukjente perler som for
eksempel Bursa og landområdene rundt som har utrolig mye flott å by på. Kan for
eksempel nevne både Yalova og Çinarcik som absolutt er verdt et besøk.

Furkans mor jobber som rengjøringshjelp på et av sykehusene i Bursa og hans eldre bror
er akkurat ferdig med militærtjenesten. Som enslig mor til 2 unge menn sier det seg
selv at det er trangt økonomisk, mor jobber fulltid og bidrar så godt hun kan, men det
er ikke nok for å dekke alle kostnadene til studier, bolig og mat for Furkan.

Furkan får 280 TL som side lån fra staten hver måned, dette utgjør per i dag ca. 900,Norske kroner, det sier seg selv at dette ikke er nok for overleve selv i Tyrkia. Mor
bidrar også med det hun har til overs, men det er allikevel ikke på langt nær nok.

Furkan ønsker seg en fadder som kan hjelpe han å nå sine drømmer gjennom Barnas
Brobygger – en dag vil kanskje Furkan kunne hjelpe noen andre med å nå sine drømmer.

