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Θεσσαλονίκη, 6 Οκτωβρίου 2015

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Αγαπητοί γονείς, όλοι νιώθουμε κοντά στους ανθρώπους που αναγκάστηκαν
να εγκαταλείψουν τη χώρα τους για ένα καλύτερο μέλλον. Ήρθε η στιγμή που
μπορούμε έμπρακτα να βοηθήσουμε αποστέλλοντας ό, τι μπορούμε από τη
λίστα που μας έστειλε σήμερα η ομάδα εθελοντών Θεσσαλονίκης Κιλκίς.
Μπορείτε να στείλετε ό,τι επιθυμείτε στη σχολή και εμείς με τη σειρά μας θα
τα προωθήσουμε στα σημεία συγκέντρωσης που αναφέρονται στο τέλος της
επιστολής.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την καλή σας πρόθεση.

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΙΛΚΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΥΡΙΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ανακοίνωση αναγκών ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
(παρακαλούμε διαβάστε όλη την ανάρτηση) (text in English is following)
ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ:
Οι ανάγκες στην Ειδομένη έχουν αλλάξει. Μεγάλος αριθμός διελεύσεων
καθημερινά και πολύ κρύο τις νύχτες .
Μαζί με το μαγειρεμένο φαγητό, αποφασίσαμε να αυξήσουμε τις έτοιμες
σακούλες που δίνουμε. Με αυτό τον τρόπο θα δίνουμε αγαθά και είδη
υγιεινής σε ακόμη περισσότερους πρόσφυγες και πιο εύκολα.

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ;
Φτιάξτε μία σακούλα ή όσες θέλετε με αυτά που ζητάμε, βάλτε την αγάπη
σας, γράψτε την με μαρκαδόρο και φέρτε τις στα σημεία συγκέντρωσης μας
Θεσσαλονίκη ή Κιλκίς ή με ταχυδρομική αποστολή στις παρακάτω
διευθύνσεις.
Έτσι εξοικονομούμε όλοι οι εθελοντές πολύτιμο χρόνο και δύναμη.
Τα αγαθά πρώτης ανάγκης είναι βοηθητικό να είναι έτοιμα ταξινομημένα σε
σακούλες Α,Γ,Π,Β ως εξής :

(Α). ανδρική σακούλα: (χαρτί υγείας, οδοντόβουρτσα κι οδοντόπαστα,
ξυραφάκι, σαπούνι ή αντισηπτικό, παστέλι ή μπάρα δημητριακών, κονσέρβα
με λαβή ανοίγματος, κουτάλι ή πιρούνι)
(Γ). γυναικεία σακούλα : (Χαρτί υγείας, σερβιέτες, σαπούνι ή σαμπουάν ή
μαντηλάκια καθαρισμού ή αντισηπτικό, οδοντόβουρτσα και οδοντόπαστα,
κονσέρβα (που να έχει εύχρηστο άνοιγμα) , κουτάλι ή πιρούνι)
(Π). παιδική σακούλα: (κρουασάν, χυμός, γάλα εβαπορέ, μπισκότο ή άλλο
ατομικό γλύκισμα, ατομική μαρμελάδα ή μέλι +κουταλάκι, λίγες
καραμελίτσες)
(Β με σήμανση μηνών). βρεφική σακούλα: ( 6 πάνες, μωρομάντηλα, έτοιμο
βρεφικό φαγητό σε βαζάκια, κουτάλι πλαστικό, γάλα απο 6 μηνων)
ΠΡΟΣΟΧΗ: στη βρεφική σακούλα πρέπει να ταιριάζει το γάλα με τις πάνες.
ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΨΤΕ ΜΕ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Α, Γ, Π ή Β (με
σήμανση ηλικίας) για να ξέρουμε την κατηγορία της σακούλας.
Κάθε σακούλα να μην περιέχει περισσότερα ή λιγότερα απ΄ ότι αναφέρουμε.
ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
-Αδιάβροχα
-Μπουφάν (βασικό )
-Κουβερτάκια βρεφικά τύπου fleece για να ειναι ελαφριά.
-Γάντια - Σκούφους - κασκόλ
-Πλαστικά πηρούνια και κουτάλια.
-Ξυραφάκια & -Μικρούς αφρούς ξυρίσματος
-Αντισηπτικά
-Σάκους πλάτης (ελαφριού τύπου & μεσαίου μεγέθους)
-Σακκούλες μαναβικής & Σακκούλες ενισχυμένες μεγαλύτερες για
συσκευασία ρούχων (ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΡΟΥΧΑ ΑΥΤΟ ΤΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ)
-Ξηρούς Καρπούς
-Σταφίδες
-Παστέλια ή Μπάρες Δημητριακών
-Γλυκό μπισκότου σε ατομική συσκευασία
-Μαρμελάδες / Μέλι σε μικρή ατομική συσκευασία
-Χυμούς μικρούς ατομικούς
-Καραμελοειδή για παιδιά (γλειφιτζούρια, ζελεδάκια, κλπ)
-Κρουασάν

-Μπιμπερό, Πιπίλες, Γάντια βρεφικά
-Baby Lotion (μικρές συσκευασίες)

Ευχαριστούμε όσους ενδιαφέρθηκαν και βοήθησαν την μέχρι τώρα
προσπάθεια. Θερμή παράκληση τα είδη να είναι σε όσο μικρότερες
συσκευασίες γίνεται ώστε οι σακούλες να μην βαραίνουν. Επίσης οι
κονσέρβες να έχουν λαβή ανοίγματος. Μια άλλη καλή ιδέα είναι να επιλέγει ο
καθένας ένα είδος από τα παραπάνω (προϊόν ή σακούλες).

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Μπορείτε να τα στείλετε στα εξής σημεία:
Παπαδοπούλου Ζωή Αθηνών 3 Κιλκίς 61100 τηλ 6946686388
Παντελιάδου Χριστίνα Καμπάνη 6Α Κιλκίς 61100 τηλ 2341020982
Δημητρακοπούλου Σόφια Δ Σολωμού 34 Κιλκίς 61100 τηλ 6977910961
ή στα σημεία συγκέντρωσης Θεσσαλονίκη και Κιλκίς
Ακόμη όποιοι θέλουν να συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθειά μας , να
επικοινωνούν με την υπεύθυνη οργάνωσης ομάδων αποθήκης Ζωή
Παπαδοπούλου στο 6946686388 μετά τις 3:00μμ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ!!
Σημεία συγκέντρωσης στο *** Κιλκίς ***:
1) Φωτογραφείο Zoom Αθηνών 3
2) Κατάστημα Γραμμή 25ης Μαρτίου 5
------------------------------------Σημεία συγκέντρωσης στη *** Θεσσαλονίκη ***:
1) Κέντρο: Isis Therapy Center Αγίας Σοφίας 39, 4ος όροφος Τηλ
2310288266, 6972321207
2) Για περιοχή Μαρτίου: καθημερινές ( ώρες λειτουργίας καταστημάτων):
Αλεξανδρείας 129&Ν.Τύπα 33- Στεγνοκαθαριστήρια Ήλιος. Τηλ: 2310859194
3) Για περιοχή Επταπύργιου: Πελοπίδα 14 , Τηλ: 6971936658
4) Για περιοχή Πυλαία: Πολυτεχνείου 75 , Τηλ: 6972377271
5) Για περιοχή Φίλυρο: Παπάγου 32,τηλ.6946471963
6) ΕΡΤ 3

