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Prânz cu bunicuții la restaurant
Rod

Ne-am petrecut o superbă după-masă
într-o zi însorită datorită prietenilor
noștri de la Rod.

Ei sunt cei care au fost de această dată
nepoţi pentru bunici printr-o invitaţie la
masă, care le-a transformat ziua de
sâmbătă într-una aparte.

Magic People+YouthBuild Cluj=❤❤

La finalul lunii aprilie am celebrat
absolvirea celei de a treia generaţii
YouthBuild Cluj, un program care
încurajează implicarea tinerilor mai
puţini favorizaţi în comunitate și
bunăstarea proprie prin participarea la
diferite programe de consiliere,
dezvoltare personală, educaţie  sau
deprinderi profesionale...

Aprilie 2017
Încet, încet (re)vine soarele și pe strada bunicuţilor

Chiar dacă luna aprilie a fost puţin mai capricioasă, am avut intemperii la care nu
ne-am așteptat, acest lucru nu înseamnă că nu am avut o lună excelentă. Sincer să
fim, la vârsta asta, bunicuţii se bucură de orice plăcere mică și ”nevinovată” pe
care viaţa le-o prăgătește... și asta încercăm să facem și noi, să ne bucurăm de
viaţă alturi de ei!

http://track.sm-lists.com/view/845/15225852/j3qh/0179206fe5/
http://track.sm-lists.com/click/845/15225852/22/j3qh/928727c956/
http://track.sm-lists.com/click/845/15225852/23/j3qh/a86f64ad3c/


Podișorul este dulapul de stejar al bunicilor unde
acestia își ţineau bunătăţile de peste zi. De aici nu
lipseau: zacusca, magiunul, siropul, brânza, slănina,
pâinea de casă și multe alte bunătăţi pe care doar la ei le
puteam mânca.

Ori de câte ori mergeam la ei în vizită, primul lucru pe
care îl făceau era să meargă la podișor pentru a pune
ceva pe masă.

ȚI-E DOR DE
ZACUSCA BUNICII?

Podișor

Donează

Implică-te!

Super povești cu super bunicuți

Am mai întâlnit oameni și am mai auzit povești. Dar nimic nu se compară cu cele
relatate din suflet și trăite cu toată frumuseţea lor. Întâmplări de care nu te saturi și nici nu-
ţi dai seama cum trece timpul când stai să asculţi pentru că îţi face o plăcere imensă să le
auzi și ai vrea să continue la nesfâșit.

Să mai adăugăm la acest aspect și grandoarea cu care au fost trăite și curiozitatea pe care
fiecare cuvânt ţi-l stârnește în dorinţa de a afla cât mai multe. Și-ţi plac atât de mult încât
parcă retrăiești acele momente împreună cu cel ce-ţi povestește. Și nu vorbim despre
întâmplări dintr-o vacanţă sau din weekendul trecut, ci de cele pe care le asculţi cu tot
dragul de la oameni dragi.

Știm ce este azi, cum a fost săptămâna trecută sau anul trecut. Dar oare pe vremea bunicilor
cum a fost? Cum a fost copilăria lor raportată la acele timpuri? Am fost într-o vizită la
bunicuţi, să ascultăm povestea lor. Și după urmele pe care le-a lăsat timpul peste chipul lor
am ajuns la concluzia că sigur au multe de zis.

Drept urmare ne-am decis să scriem pe blog cel puţin o poveste, fabuloasă, pe săptămână,
poveste care va avea ca erou principal, pe cine altinceva, dacă nu pe unul din super bunicuţii
noștri? :-)

http://track.sm-lists.com/click/845/15225852/19/j3qh/eeeeb00501/
http://track.sm-lists.com/click/845/15225852/19/j3qh/eeeeb00501/
http://track.sm-lists.com/click/845/15225852/19/j3qh/eeeeb00501/
http://track.sm-lists.com/click/845/15225852/4/j3qh/c3e3ab6419/


Copyright © 2017, asociaţia Magic People. Toate drepturile rezervate, dar să știţi că nu
ne supărăm dacă daţi informaţia mai departe :D .

Dacă cumva, în situaţia puţin probabilă nu mai doriţi să primiţi acest e-mail simpatic de
la noi, prin care vă informăm ce chestii drăguţe și de impact asupra societăţii am mai
făcut, noi, voluntarii asociaţie Magic People, Nepoţi de Crăciun, puteţi să vă dezabonaţi
printr-un simplu click aici.

Ai primit acest e-mail de la un amic? Nu mai sta pe gânduri, abonează-te și tu la
newsletterul nostru simpatic. Conform unor studii :P, dacă citești acest e-mail o să îţi
apară zâmbetul pe buze, iar dacă te impici activ în campaniile derulate de Magic People
(și nu numai, de fapt dacă te implici în orice campanie umanitară) o să ai o viaţă plină
de impliniri... într-un cuvânt fericită!

http://track.sm-lists.com/unsub/845/15225852/j3qh/0179206fe5/
http://track.sm-lists.com/subscribe?u=j3qh&id=C5378ADF

