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ΦΙΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ

51,300 δολάρια για την αγορά ειδικού 
λεωφορείου για παιδιά με ειδικές ανάγκες
Μ εγάλο ποσό προσέφε-

ρε ο µη κερδοσκοπικός 
και εθελοντικός ορ-
γανισµός «Φίλοι στην 

Ανάγκη» για την αγορά ειδικού 
λεωφορείου για παιδιά µε ειδι-
κές ανάγκες του σχολείου Sydney 
Secondary College Balmain 
Support Unit. Σε επιστολή της 
η Πρόεδρος του Οργανισµού κα 
Νίκη Σταµατάτος αναγέρει: «Εκ 
µέρους του ∆/κου συµβουλίου 
του µη κερδοσκοπικού και εθελο-
ντικού οργανισµού – Φίλοι στην 
Ανάγκη  θέλω να ευχαριστήσω 
µε αισθήµατα αλληλεγγύης και 
συνεργασίας  όλους τους  χορη-
γούς και γενικά κάθε συνάνθρω-
πό µας  δια τις σηµαντικές χρη-
µατικές προσφορές τους καθώς 
επίσης  και την προθυµία τους 
να συµµετέχουν σε κάθε φιλαν-
θρωπική δραστηριότητα του ορ-
γανισµού µας. Η προσφορά µας 
δια την αγορά ειδικού λεωφορεί-
ου για παιδιά µε ειδικές ανάγκες 

του σχολείου Sydney Secondary 
College Balmain Support Unit µε 
$ 51,300, ήταν το  αποτέλεσµα 
του σεβασµού, της συµµετοχής 
και της συνεργασίας των µελών 
και  υποστηρικτών του οργανι-
σµού «Φίλοι στην Ανάγκη». Η 
αξία του λεωφορείου µε πλήρη 
εξοπλισµό δια την ασφαλή µε-
ταφορά των παιδιών µε ειδικές 
ανάγκες είναι $ 75,400. Είναι 
ευνόητο ότι η επιτυχία και το 
µέγεθος κάθε βοήθειας του ορ-
γανισµού µας προς εκείνους που 
είχαν  αποδεδειγµένα ανάγκη 
ήταν πρωτίστως  εγγυηµένη και 
εξαρτηµένη από την συµµετοχή 
και την γενναιόδωρη προσφορά 
της Ελληνικής παροικίας και των 
Ελληνικών συλλόγων και αδελ-
φοτήτων στις εκάστοτε  φιλαν-
θρωπικές δραστηριότητες του 
οργανισµού «Φίλοι στην Ανά-
γκη». Σε νοσοκοµεία, γηροκο-
µεία και ορφανοτροφεία καθώς 
επίσης και σε άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες είχαµε την ευκαιρία να 
προσφέροµε την κατά δύναµη 
βοήθεια µας. Με όραµα τις άµε-
σες λύσεις σε ανθρώπινες ανά-
γκες συνεχίζοµε το έργο µας και 
επικολλούµεθα την συνεργασία 
και την βοήθεια σας.
Χαρούµενα Χριστούγεννα και 
Ευτυχισµένος ο καινούργιος 
χρόνος  2018

∆ια το ∆/κο συµβούλιο, 
Νίκη Σταµατάτος – Πρόεδρος»

(Το ∆Σ του µη κερδοσκοπικού 
και εθελοντικού οργανισµού «Φί-
λοι στην Ανάγκη» αποτελείται 
από τους Νίκη Σταµατάτος (Πρό-
εδρος), Γιάννης Σπανέλλης (Αντι-
πρόεδρος), Stefanie Karageorges 
και Evdokia Katahanas (Γραµµα-
τείς), Con Passas (Ταµίας), John 
Koulouridis, Gerry Milos, Jim 
Gouskos, Hrisanthie Kaperonis, 
Jennee Tsigounis, Voula Eliadis, 
Vicky Justice, Maria D’Angelis, 
Dimitra Roumeliotis-Μέλη).




