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Fundația Mereu Aproape și producătorii români au susținut copiii României  
la IWA Charity Christmas Bazaar 2016 

 
București, 12 decembrie 2016 - Fundația Mereu Aproape a participat la IWA Charity Christmas Bazaar 
pentru a aduce bucuria sărbătorilor de iarnă în inimile copiilor pe care îi susține. Anul acesta, Fundația i-a 
avut alături pe producătorii români, având la standul său produse românești speciale foarte apreciate de 
vizitatorii târgului. Banii strânși se vor transforma în cadouri de Crăciun pentru copiii pe care Fundația îi 
ajută, copii încercați deja de greutățile vieții și cărora darurile le vor aduce fericire în suflet și le vor face 
viața mai frumoasă. 
 
Suntem bucuroși să păstrăm tradiția participării noastre la IWA Charity Christmas Bazaar, un eveniment 
manifest al bucuriei de a dărui și de a ajuta. Noi rămânem Mereu Aproape de copiii de care avem grijă prin 
campaniile noastre și le vom aduce din nou zâmbetul pe buze, pentru că bănuții strânși aici vor merge 
către ei. Vor primi cadouri cu lucrurile de care au mare nevoie ca să aibă o viață mai bună și să meargă în 
continuare la școală, spune Alessandra Stoicescu, Președintele Fundației Mereu Aproape. 
 
Brățări de piele, superbe aranjamente florale de Crăciun, vinuri deosebite, cozonaci, nuga și ciocolată de 
casă, magiun și mezeluri românești, obiecte de artizanat tradiționale, globurile de brad ale copilăriei, 
icoane sculptate în lemn de tei și cu foiță de aur, tricouri pictate manual, cosmetice pentru îngrijirea feței, 
felicitări minuțios lucrate de copiii talentați din campaniile Fundației – toate au transformat standul 
Fundației într-un loc special, profund românesc, menit să încânte vizitatorii târgului și să aducă fericire 
copiilor aflați în nevoie. 
Le mulțumim partenerilor și prietenilor noștri: Musette, Ana Pan, Băiatul cu Flori, Vardo, Farmec, Maria 
Ferestraoaru, Topoloveni, Cristim, Artizanat Tradițional, Antante, Argcoms, copiii Fundației - elevii de 
la Biblioteca Comunală din Dobrin, județul Sălaj, și copiii familiei Dogaru din Dâmbovița - care au lucrat 
felicitări și decorațiuni de Crăciun. 
 
Fundația Mereu Aproape a luat naștere acum 11 ani. Împreună cu partenerii săi, donatori, companii, 
jurnaliști și persoane publice, a ajutat 1.000.000 de oameni prin programe în domeniile sănătății, 
educației, culturii, social umanitare, dezastre şi advocacy. A contribuit la ajutorarea a peste 10.000 de 
sinistrați și a construit 78 de case. Până în prezent, ajutorul financiar și material oferit de Fundația Mereu 
Aproape depășește 10 milioane de Euro. Proiectul “Ajută un sat. Schimbă o țară” face parte din Programul 
Strategic de Investiție în Mediul Rural al Fundației Vodafone România, program care se derulează la nivel 
național și care susține dezvoltarea de proiecte în domeniile educației și serviciilor sociale necesare 
categoriilor defavorizate din satele și orașele mici din România. Mai multe detalii despre programele 
Fundației se regăsesc pe www.fundatiamereuaproape.ro şi pe 
www.facebook.com/fundatiamereuaproape. 
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