Ismét

jelentkezését várjuk!

A NOE idén tizenharmadik alkalommal indítja útjára
ét, az

Az
sok rászoruló NOE tagcsaládot
örvendeztetnek meg évről évre az ország egész
területén, amit ezúton is hálás szívvel köszönünk!
Tegyük menővé, hogy angyalként, névtelenül segítünk
más nagycsaládon, csillogó gyerekszemeket varázsolva
az asztal köré a szeretet ünnepén.
„Játszhatok ma akármeddig, most senki se
veszekszik. Azt mondják a hátam mögött, majd ha
akar, lefekszik. Együtt van, az egész család, s
köztük én is ott vagyok. Olyan jó, hogy karácsony
van, karácsonyi angyalok.”
(Gryllus Vilmos)

A NOE-hoz egész évben folyamatosan érkeznek
segítségkérő levelek, melyek száma karácsony
közeledtével egyre több lesz. Sok családban nem is
mernek az ünnepi díszítésre, ajándékokra gondolni,
hiszen a mindennapi étkezés és a meleg ruha sem
megoldott számukra. Az
arra hivatott, hogy a
„sok kicsi sokra megy”, és „mindenki tehet valamit a
világ szebbé, jobbá tételéért” elvén megpróbáljuk
ezeknek a családoknak igazán ünneppé tenni a
karácsonyt.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a segítségkérő
családok leginkább sok helyen felhasználható
utalványnak, tartós élelmiszernek, édességnek,
játéknak, könyvnek, meleg ruhának örülnek.
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Az
jelentkezését 2018. december 3ig az acssz@noe.hu e-mailcímre várjuk, tárgya: ACSSZ
2018–Angyalok. Bővebb információt a honlapon
(www.noe.hu) találtok!
Fontos Tudnivalók
– Ha utalványt küldesz: kérlek, nézd meg előtte, hogy a
megajándékozott család lakóhelyéhez közel milyen
nagyobb üzletek vannak, hol tudja felhasználni a kapott
utalványokat.
–
Amennyiben
ajándékcsomagot
küldesz:
az
ajándékcsomagok értékének nincsen alsó- vagy felső
határa. Bármit tehetsz bele, amivel úgy véled, örömöt
okozol a gyermekeknek, a családnak. Gondolj arra is,
hogy fordított esetben mi az, amit Te örömmel
elfogadnál…
A jelentkező angyaloknak a családok elérhetőségével
egyszerre megadjuk a gyermekek nemét, korát, hogy
családra
szabottan
lehessen
összeállítani
a
szeretetcsomagot.
Kérünk Benneteket, hogy a csomagot a Nagycsaládosok
Országos Egyesülete (1056 Budapest, Március 15.
tér 8. sz) nevében adjátok fel! Ezt azért javasoljuk,
mert előfordulhat, hogy a kilátástalan helyzetben lévő
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család levéllel keresi meg azt a címet, ahonnan egyszer
már kapott segítséget. Az általad tanúsított jó
szándékot, kedvességet nem szeretnénk azzal rossz
emlékké tenni, hogy utána levelek áradata önt el.
Kérjük, küldd tovább a felhívásunkat barátaidnak,
ismerőseidnek – hátha ők is csatlakoznak az
csapatához! Ne feledd!

Hálás szívvel köszönjük!
ACSSZ Titkárság
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