Τα Χριστούγεννα είναι για τα Παιδιά!
Και όλο τον χρόνο περιμένουν αυτή τη μαγική εποχή! Η παιδική τους ψυχή περιμένει με ενθουσιασμό τον Άγιο Βασίλη να
φωτίσει τις ζωές τους με χαμόγελα και θαύματα
στο κατώφλι του νέου χρόνου.

Ας οδηγήσουμε εμείς το έλκηθρο φέτος για να φωτίσουμε κάθε οικογένεια
με το λαμπερό χαμόγελο που κάθε παιδί αξίζει!
Χωρίς εσένα, δεν γίνεται!
•

Χωρίς εσένα, δεν γίνεται … να μοιράσουμε μέσα από τα Κέντρα Στήριξής μας τα απαραίτητα
για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι στα παιδιά και στις οικογένειές τους που έχουν τόσο μεγάλη
ανάγκη να μην περάσουν αυτές τις γιορτές «ξεχασμένοι».

• Χωρίς εσένα, δεν γίνεται ... να συνεχίσουμε τη δράση για τη Στήριξη Παιδιών με Προβλήματα
Υγείας, ώστε τα παιδιά να έχουν έναν άνθρωπο να τα φροντίσει στο νοσοκομείο και να τους
δώσει την τόσο απαραίτητη για τη θεραπεία τους ανθρώπινη επαφή … ειδικά τώρα, που έχουν
περιοριστεί οι επισκέψεις από τους συγγενείς τους.
• Χωρίς εσένα, δεν γίνεται … να καλύπτουμε τις ανάγκες των Σπιτιών μας σε απλές πρακτικές
ανάγκες που για εμάς δεν είναι δεδομένες, όπως η θέρμανση … για να νιώθουν τα παιδιά μας
ζεστά και αγαπητά σε ένα ασφαλές περιβάλλον.
• Χωρίς εσένα, δεν γίνεται … να βρουν παιχνίδια, που με τόση αγωνία περιμένουν να φέρει ο
Άγιος Βασίλη στα χριστουγεννιάτικα δέντρα που θα στολίσουμε για τα 300 Παιδιά μας στα 11
Σπίτια μας σε όλη την Ελλάδα.
«Χρειάζεται ο Άγιος Βασίλης άδεια κυκλοφορίας για το έλκηθρο τα μεσάνυχτα;»
«Οι τάρανδοι θα φορούν και αυτοί μάσκες;»
«Και με τόσα σπίτια που θα επισκεφθεί, πώς θα τα καταφέρει να μην κολλήσει;»
Βοηθήστε μας όλες οι απορίες να έχουν χαρούμενο τέλος
για να κρατήσουμε το όνειρο των Χριστουγέννων
ζεστό στις καρδιές όλων των παιδιών!
Κάθε υποστήριξη στον Οργανισμό μας

Το Χαμόγελο του Παιδιού
θα δώσει μαγικά φτερά στους τάρανδους να σύρουν το έλκηθρο της προσφοράς σε κάθε σπιτικό με παιδιά που
έχουν ανάγκη!
Γιατί έχουμε υποσχεθεί ότι θα τα καταφέρουμε και φέτος όλα τα παιδιά να ζήσουν το θαύμα των Χριστουγέννων που τους
αξίζει και… Χωρίς εσένα, δεν γίνεται!
Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε στη διάθεσή σας!
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