
1. İstasyon 

Hosemann’nın evi/1960 tan beri AWO Ofisi. Erna Hosemann savaştan dolayı Berlin’den 
Fulda’ya geldi ve uzun zaman boyunca SPD için Belediye Meclisi’nde aktif rol 
aldı(başlangıçta tek kadın olarak). Haziran 1946’da “Kreisverband der 
Arbeiterwohlfahrt”ı(Bölge İşçi Refahı Derneğini) kurdu. Ziehers-Nord'daki AWO 
Altenzentrum, Erna Hosemann’nın adını gururla taşıyor. Kocası öldükten sonra büro, 
onların evine taşındı. Hayat- ve sosyal danışmanlık önemliydi. Daha 1947 gibi erken bir 
tarihte kadınlar ve çocuklar rehabilitasyon için Edersee ye gönderiliyordu. 

 

 

2. İstasyon 

Ofis. Yahudi hahamının eski evine taşınması 1968'de gerçekleşti. İlk başta yine daire, dikiş 
evi ve büro vardı. 1981 de yeni ek odalar eklendi. Yaşlılara, ailelere rekreasyon gibi 
hizmetler sunuldu, sonrasında yabancılar için danışmanlık yapıldı ve öğrenci ödevlerinde 
yardımcı olundu. Samimiyet her zaman için önemliydi. Üyeler, kutlamalar ve geziler için 
buluşurdu. Bu gelenek, bugüne kadar hâlâ sürdürülüyor. 

 

 

3. İstasyon  

Yardım malzemelerinin dağıtımı 1946-1952. Petersort’un yanındaki bu evde, savaş 
sonrası yıllarda ihtiyaç sahipleri, kıyafet, ayakkabı ve yiyecek alabiliyorlardı. Burası 
toplanan malzemeler için bir depoydu. Hatta mobilyalar bile bağışlanırdı. Bu mobilyaların 
nakliyesi el arabalarıyla yapılırdı! Weihnachten öncesi Belediye Binasında, ucuza 
alınabilecek ürünler için bir pazar olurdu. 

 

 

4. İstasyon 

Jugendtreff und Beratungsstelle(gençlik kulübü ve danışma merkezi). 80’lerde gençler 
için meşhur bir buluşma noktasıydı. Kendine has konuları olan birçok gurup vardı. 
Örneğin; kadınlar, kızlar, anneler, genç türkler, AWO-Jugendwerk(gençlik organizasyonu). 
Sosyal hizmetliler, bireysel çözümler bulmada yardımcı oluyordu. Özellikle Punks’larda, o 
zamanlar kendi hayatlarını sosyal yardım almadan şekillendirme isteği vardı. Bugün 
AWO, aileler, gençler, çocuklar için farklı yerlerde çok çeşitli fırsatlar sunuyor. 

 



5. İstasyon 

Bisiklet atölyesi-Gençlik Projesi. “Lohn und Brot”(Değer ve Ekmek) model projesi işsiz 
gençler için 1980 de başladı. Bir günün planlanmasında yardım edilir. Örneğin: oyun 
alanlarının taşınması veya temizlenmesi vb. vazifeler vardı. Bazıları bu sayede gerçek 
işlerini buldu. Burada ilk bisiklet atölyesi bulunurdu. Yüksek okulla beraber her sene bir 
bisiklet pazarı gerçekleştirilir. 

 

 

6. İstasyon  

Merkezi varış noktası. Kuruluş yılı 1946. Birçok mülteci ve evsiz insanlar vardı. Tren garına 
49 trenle neredeyse 60.000 yerinden edilen, yeni bir yurt arayan kişi ulaştı. Fulda’nı 
nüfusu bir anda neredeyse 2 katına çıktı. AWO yiyecek ve giyecek dağıtımında yardımcı 
oldu. 2015’te de mültecilerle ilgilendik. Yurt ve sosyal destekler organize edildi. Çoğunun 
artık kendi evi var. Birçok gönüllü, sponsorluk aldı. 

 

 

7. İstasyon 

L14zwo kültürel merkez gibi. 20 yıldan fazladır AWO’nun gençlik atölyesinin kendi köşesi, 
“L14“, Langebrückenstraße 14’de var. Bölge dernek ofisi de 2000-2013 arası oradaydı 
(şimdi Frankfurter Straße 28). Bir inşaat projesinden dolayı, 2018’de Jugendwerk ve ona 
bağlı diğer inisiyatifler Lindenstraße 2’e taşınmak zorunda kaldı. Taşınmada 20’den fazla 
grup ve dernek vardı. Gençlere yönelik boş zaman etkinlikleri ile AWO geleneği burada 
devam ettirildi.  

 

 

8. İstasyon 

Büro ve dikim evi 1946-1960. Dar odalarda yaklaşık 10 kadın, bağışlanan giysileri 
düzenlemek ve özellikle çocuklara kıyafet dikmek için toplanırlardı. Ayrıca bu kadınlar 
yiyecek dağıtımına yardımcı oluyorlardı. Halkın bakımı, Amerikalı işgalci güçler için 
oldukça zor bir işti. Yardım paketleri de dağıtıldı. Bunların içinde temel gıda 
malzemelerinin yanı sıra 1948’e kadar hiçbir yerde satılmayan çikolata ve kahve çekirdeği 
gibi lezzetler de vardı.  

 

 



9. İstasyon 

1947 kışında kıtlık aşırı soğuk vardı. Birçok evsiz donarak öldü. Ailelerin evlerinde ciddi bir 
açlık hüküm sürdüğü için bütün okullarda öğrencilere yemek verilirdi. AWO, bugün 
Vonderau Müzesi olan, Heinrich-von-Bibra okulunun bu vazifesini üstlendi. Bütün 
öğrenciler yanlarında kendi kaşık çatalı ve bir derin kap, bunun yanı sıra sınıfın sobası için 
de yakacak getirmek zorundalardı. Kötü ayakkabılardan dolayı öğrencilerin ayağı üşürdü. 
Defter, kitap, tahta ve öğretmen eksiği vardı. Genellikle 60 çocuk bir sınıfta olurlardı.  

 

 

10. İstasyon 

Geçmişi olan bir ev- ilk başta kurşun kalem fabrikası, sonra Cami. Giriş katında, türk 
manavı vardı, şimdi orada “Kino35” var. 1975’te AWO, Türkiye’den gelen misafirler işçiler 
için bir danışma merkezi kurdu ve kendi derneklerini kurmaları için onları destekledi. 
Hatta bugün bile biz, çeşitli kültür inisiyatifleriyle irtibattayız. Toplantı merkezlerimizde 
çalışanlarımız, çok çeşitli ülkelerden gelenler ile ilgileniyor.  


