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Πασχαλινό Bazaar για την υποστήριξη του Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος
Πέμπτη 11 & Παρασκευή 12 Απριλίου, στο Επιμελητήριο Αχαΐας, στην Πάτρα
ΑΘΗΝΑ (26 Μαρτίου 2019) – Η ομάδα εθελοντών του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)
της Πάτρας, στο πλαίσιο της συνεχούς δυναμικής δράσης της που μεταφράζεται σε έμπρακτη
στήριξη στο έργο του Οργανισμού, διοργανώνει bazaar την Πέμπτη 11 και την Παρασκευή
12 Απριλίου, από τις 10:00π.μ. έως τις 9:00μ.μ., στο Επιμελητήριο Αχαΐας,
Μιχαλακοπούλου 58, Πάτρα.

Στο bazaar θα βρείτε χειροποίητες λαμπάδες και λοιπά πασχαλινά και όχι μόνο δώρα, όλα
φτιαγμένα με αγάπη από εθελοντές του Οργανισμού, ενώ αρκετά από τα διαθέσιμα είδη θα
είναι ευγενικές δωρεές από τοπικά καταστήματα. Η εκδήλωση θα αποτελέσει μια υπέροχη
ευκαιρία να αγοράσετε δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα, βοηθώντας παράλληλα να
εκπληρωθεί μια ευχή που έχει τη δύναμη να μεταμορφώσει τη ζωή ενός παιδιού με πολύ
σοβαρή ασθένεια. Αυτός είναι και ο στόχος της νεοσύστατης ομάδας μας: τα έσοδα από το
bazaar να επαρκέσουν ώστε να καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου η πραγματοποίηση μιας ευχής.
Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) είναι ένας Αστικός, Μη-Κερδοσκοπικός
Οργανισμός. Από το 1996, έχουν εκπληρωθεί περισσότερες από 2.140 ευχές, 245 εκ των
οποίων μέσα στο 2018, με την πολύτιμη και απαραίτητη αρωγή εθελοντών, χορηγών και
υποστηρικτών.
Ευχαριστούμε θερμά το Επιμελητήριο Αχαΐας για την ευγενική διάθεση του χώρου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μας επισκεφθείτε το www.makeawish.gr
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ MAKE-A-WISH (ΚΑΝΕ-ΜΙΑ-ΕΥΧΗ ΕΛΛΑΔΟΣ)
Το Make-A-Wish εκπληρώνει ευχές που έχουν τη δύναμη να μεταμορφώσουν τις ζωές παιδιών
με πολύ σοβαρές ασθένειες. Μια ευχή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ταξιδιού για τη θεραπεία, γι’
αυτό και δεσμευόμαστε να εκπληρώνουμε την ευχή κάθε παιδιού που πληροί τα κριτήρια μας. Έρευνες
καταδεικνύουν ότι τα παιδιά στα οποία έχει εκπληρωθεί η ευχή τους, μπορούν να ανακτήσουν τη
σωματική και συναισθηματική δύναμη που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν μια πολύ σοβαρή
ασθένεια. Με έδρα το Φοίνιξ της Αριζόνα, το Make-A-Wish είναι ο κορυφαίος Οργανισμός εκπλήρωσης
ευχών στον κόσμο, που απευθύνεται σε παιδιά στην Ελλάδα και σε 50 ακόμη χώρες παγκοσμίως.
Ενωμένοι όλοι μαζί, γενναιόδωροι χορηγοί, υποστηρικτές, οι εργαζόμενοι και οι 300 εθελοντές μας σε
όλη τη χώρα, εκπληρώνουμε κατά μέσο όρο μια ευχή κάθε 35 ώρες. Από το 1996, που ιδρύθηκε, το
Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) έχει εκπληρώσει περισσότερες από 2.140 ευχές, 245 εκ των
οποίων πραγματοποιήθηκαν το 2018. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μας
επισκεφθείτε το www.makeawish.gr

