De Paști,

195 de copii din campania “Schimbă o viață”
a Fundației Mereu Aproape au primit “Bucurie la cutie”

București, 11 aprilie 2018 - Programul “Bucurie la cutie”, desfășurat în cadrul campaniei
“Schimbă o viață” a Fundației Mereu Aproape, a adus și anul acesta emoția Sărbătorilor de Paști
în inima copiilor de care Fundația are grijă. 195 de beneficiari din familii modeste au primit
alimente, rechizite, jucării, haine și încălțăminte cu ajutorul donatorilor și al partenerilor
Fundației Mereu Aproape. Darurile au sosit de Sărbători la zeci de familii din București și din
județele: Arad, Argeș, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Călărași, Cluj, Giurgiu, Ialomița, Iași,
Ilfov, Mureș, Neamț, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Teleorman, Tulcea, Vaslui.
Cadourile bogate au ajuns la beneficiari datorită prietenilor generoși ai Fundației care
s-au implicat în program: Compania Sika România, Carrefour România, Alka Group, Badenis
Trading, AlexStar, Gradinița Alegra și Liceul Teoretic Școala Mea.
“Pentru că prietenii noștri au mare drag de copiii deștepți, cu dor de carte, care nu se lasă
învinși de neajunsuri, am trimis daruri pentru 195 de beneficiari. Toate cadourile pe care le-am
pregătit la această ediție a programului au ajuns la copiii care iubesc școala, deși nu de puține ori
neajunsurile i-ar fi îndemnat să o abandoneze. Suntem mândri că rucsacurile pline cu rechizite,
ghete sport, trening și dulciuri multe, multe și bune au ajuns la premianții din Brașov și Argeș
datorită partenerilor noștri de la SIKA România. Le mulțumim pentru încredere, susținere și
bucurie!”, a spus Alessandra Stoicescu, Președintele Fundației Mereu Aproape.
Cuvintele beneficiarilor vorbesc despre rezultatele programului: “Vă mulțumim din suflet,
acest dar ne este de mare ajutor. Vă mulțumim că ne sunteți alături!” - familia Andrei, județul
Botoșani; “Vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru noi! Copiii s-au bucurat nespus de
darurile primite” - familia Deliman, București; “Ne-ați făcut o bucurie imensă. Copilașii vă transmit
numai gânduri bune și respect!” - familia Tănase, județul Tulcea; “Vă mulțumim pentru bucuria
pe care ați făcut-o Giuliei! A plâns de bucurie. Ghiozdanul este binevenit, avea un ghiozdan foarte
greu…” - familia Bango, județul Mureș; “Vă mulțumim pentru tot binele făcut. Copiii sunt foarte
fericiți. Sarbatori pline de fericire și mult succes mai departe!” - familia Zarzu, județul Satu Mare;
“Vă mulțumim pentru cadouri, să aveți sărbători binecuvantate și Dumnezeu să vă fie aproape
așa cum sunteți dumneavoastră «Mereu Aproape»” - familia Căilean, județul Sălaj.
Programul “Bucurie la cutie” se derulează din anul 2013 în cadrul campaniei “Schimbă o
viață” a Fundației Mereu Aproape și este menit să îi sprijine pe românii care fac tot posibilul să
trăiască demn, ai căror copii merg la școală și au rezultate bune la învățătură.
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Fundația Mereu Aproape a luat naștere acum 13 ani. Împreună cu partenerii săi, donatori,
companii, jurnaliști și persoane publice, a ajutat peste un milion de oameni prin programe în
domeniile sănătății, educației, culturii, social umanitare, dezastre şi advocacy. A contribuit la
ajutorarea a peste 10.000 de sinistrați, a construit 81 de case și a salvat viața a peste 450 de copii
și adulți. Până în prezent, ajutorul financiar și material oferit de Fundația Mereu Aproape
depășește 10 milioane de euro. Mai multe detalii despre programele Fundației se regăsesc pe
www.fundatiamereuaproape.ro şi pe www.facebook.com/fundatiamereuaproape.
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