E-mail simpatic în care vă spunem ce au mai făcut bunicuții.

Vizualizați email-ul în browser

Martie 2017

Primăvara colorează întreaga lume, inclusiv a bunicuţilor.
Luna martie este despre ele. Despre fiinţele care ne sunt de cele mai multe ori
alături, care ne răsfaţă cu cele mai delicioase bunătăţi, care ne ajută să creștem, să
devenim, care ne ascultă indiferent de circumstanţe.

Cât mai multe
primăveri, bunico!

Flori pentru
florărese, ediția 3

Din suflet pentru suflete
dragi nouă am încercat
să colorăm o parte din
primăvara bunicuţelor
din Cluj-Napoca. Și
pentru că ele sunt
speciale le-am oferit câte
o floare cu ocazia zilei de
8 martie.

Am fost vestitorii
primăverii în lumea
doamnelor care lucrează
în florăriile din ClujNapoca. Un proiect de
suflet cu impact fabulos
asupra beneficiarilor,
florăresele.

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.

Tendințe primăvară
Atât hainele, cât și
accesoriile pe care
acestea le-au purtat au
fost confecţionate din
materiale reciclabile, în
ideea în care anumite
haine sau materiale care
nu mai erau purtabile,
bunicuţele le-au dat o
nouă întrebuinţare.

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

Ultimele însemnări de pe blog:

”Despre dragoste” – spectacol caritabil
Bunicuţa voluntar la CERT Transilvania

Asociația Magic People este o organizație non-profit. Prin acțiunile pe care le organizăm
ne dorim să ajutăm moral și material copiii și vârstnicii. Să facilităm și să încurajăm
legăturile interumane. Să oferim posibilitatea oamenilor de vârsta a treia, care în mare
parte sunt singuri, să își petreacă timpul liber într-un mod activ și interesant. Să ajutăm
copiii cu probleme sociale sau materiale să se integreze în societate și să nu se simtă
diferiți sau marginalizați. Scopul asociației este atât ameliorarea stării psihologice a
vârstnicilor singuri și vulnerabili, cât și a copiilor cu probleme sociale sau materiale, prin
diverse activități distractive și creative, precum și îmbunătățirea calității vieții acestora.
Totodată dorim să conștientizăm publicul larg de faptul că aceste categorii sociale au

nevoie de implicarea noastră, a celor în putere!
Contact: asociatia@magicpeople.ro | 0745.255.066

Copyright © [[YEAR]], asociaţia Magic People. Toate drepturile rezervate, dar să știţi
că nu ne supărăm dacă daţi informaţia mai departe :D .
În situaţia puţin probabilă în care 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 asociaţiei 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
newsletter-ul nostru simpatic. Conform unor studii :P, dacă citești acest e-mail o să îţi
apară zâmbetul pe buze, iar dacă te implici 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 împliniri... într-un cuvânt fericită!

