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17 декември 2019 г. ·
Скъпи приятели,
С радост обявяваме събраната сума от продажбата на сувенири на Коледния
благотворителен базар на Движение на българските майки в Бургас:
**************************
5162,40 лева
**************************
Като 4802,40 лв. от продажби на базара и 360 лв. от "Златна панега цимент " ООД, за
които изработихме коледни камбанки.
В навечерието на един от най-очакваните от децата празници - Коледа, искаме да
изкажем нашата огромна благодарност към всички взели участие в подготовката и
реализацията на нашия благотворителен базар.
Специални благодарности и към всички Вас мили хора, които си купихте от нашите
коледни сувенири. Благодарение на Вас успяхме да съберем тази сума. Благодарение на
Вас и този базар премина успешно.
Благодарим ви за пореден път, че сте с нас през цялото време, не само на базарите.
Благодарим Ви и затова, че заедно успяваме да зарадваме и да дарим усмивки на много
деца и семейства в неравностойно положение.
Специални благодарности на служителите на МОЛ Галерия – Бургас
които за
пореден път ни предоставиха възможността да ползваме безвъзмездно мястото, на
което беше разположен базара.
И разбира се огромни благодарности на всички, които ни дарихс прекрасните си
творения за благотворителна продажба по време на нашия базар, на всички които ни
дариха материали, споделяйки нашата кауза.
Невероятни сте
• Луна Атанасова / Luna Atanasova
• Диана Манолова Diana Manolovava
• Елена Хаджидиева / Elena Hadzhidieva
• Донка Троянова / Donka Troianova
• Милена Чолакова
• Вера Калудова / Veritas treasures
• Плетивата на Баба Дори - Дора Стоилова
• Ikr_mi, Иглика от София
• Радост Градева / Radostina Gradeva
• Красимира Иванова / Krasimira Ivanova
• Авторът на прекрасната книжка за деца с псевдоним - Соллам
• Анна Абаджиева
• Красимира Благоева
• Десислава Рахнева Dessy's style
• Росица Димитрова
• Мая Костова Maya Kostova
• Веселина Ковачева
• Lazarina Dimitrova / Lazarina Dimitrova
• Десислава Авалсисед Десислава Авалсисед
• Георги Арсенов
• Станислав Костов / МСМ ООД Stanislav Kostov
• Незабравка Недялкова и Ива Добрева, преподаватели в Нов Български Университет сувенирите са изработени от преподавателите и студентите от департамент Дизайн

Искрени благодарности и на нашите приятели от Центъра за обществена подкрепа-гр.
Бургас / Цоп Бургас /, които активно се включиха в продажбите и бяха неотлъчно до
нас и през трите дни на базара.
Огромни благодарности и на всички момичета от ДБМ Бургас, които работиха
неуморно за да е пълен с прекрасни сувенири щанда на базара. Мили момичета, без
Вашата всеотдайната и безрезервна помощ всичко това нямаше да се случи .
Благодарим на БНР – Бургас и на всички медии, които отново не ни забравиха,
информирайки гражданите и гостите на Бургас за нашия Благотворителен базар.
Благодарни сме им за възможността да представим и популяризираме каузата на
фондация „Движение на българските майки“
Благодарим Ви приятели!
Пожелаваме ви щастлива Коледа и една прекрасна Нова година.
Искрено вярваме, че през цялата година ще сте до нас и с общи усилия ще
продължаваме да помагаме и да радваме децата, които имат нужда от помощ и закрила
– децата в неравностойно положение.
Благодарим ви!
Обичайте и бъдете обичани!
И не забравяйте , че по Коледа стават чудеса
Бъдете благословени!

гл. ас. д-р Иванка Добрева-Драгостинова

