
Αξιότιμε κ. Κρανιά, 

Θερμοί χαιρετισμοί από την Κιβωτό του Κόσμου. 

Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και την πρόθεση προσφοράς 
σας. Με χαρά την αποδεχόμαστε. Να γνωρίζετε ότι στα 20 χρόνια λειτουργίας 
μας δεν έχουμε λάβει ποτέ κρατική ενίσχυση και στηριζόμαστε αποκλειστικά 
στην αγάπη του κόσμου, όπως εσείς. 

Θα επιθυμούσαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι τις ημέρες τον εορτών 
έχουμε καθιερώσει εδώ και πολύ καιρό τα παιδιά που μένουν στα σπίτια 
φιλοξενίας μας, να τα πηγαίνουμε σε μαγαζιά (ρούχων, παιχνιδιών, αθλητικών 
ειδών κτλ), να βιώνουν την ατμόσφαιρα των εορτών, όπως όλα τα παιδιά και 
να διαλέγουν τα ίδια το δώρο που θέλουν. 

Οπότε προτείνουμε από εσάς να μας βοηθήσετε με την συγκέντρωση 
κάποιου  χρηματικού ποσού  ή και σε μορφή δωροεπιταγών από διάφορα 
καταστήματα (ρούχων, αθλητικών ειδών, super market κλπ).  

Επίσης όπως γνωρίζετε χρειαζόμαστε πάντα τρόφιμα, φάρμακα ευρείας 
χρήσης και αναλώσιμα είδη. Έχουμε πρόβλημα χώρου και δεν μπορούμε να 
δεχτούμε για την περίοδο εκείνη ρούχα, βιβλία, παιχνίδια. 

Τα τρόφιμα και αναλώσιμα που χρειαζόμαστε είναι:  

 Κρεατικά (κοτόπουλο (ολόκληρα, κομμένο, ρολό), μοσχάρι, κιμάς, 
χοιρινό, φρέσκα – κατεψυγμένα),  ψαρικά (φρέσκα – κατεψυγμένα 
και γενικά χωρίς κόκαλο ψάρια, γαρίδες καθαρισμένες, 
καλαμαράκια),  κατεψυγμένα λαχανικά (αρακάς – φασολάκια), 
κατεψυγμένες σφολιάτες, (τυροπιτάκια - σπανακοπιτάκια κλπ). 

 Ψωμί για τοστ, τυρί - ζαμπόν, γαλοπούλα,  εμφιαλωμένο νερό 
(μικρά – μεγάλα), φρέσκα φρούτα – λαχανικά, βιτάμ, μουστάρδα, 
κέτσαπ, μέλι, τσάι, ξύδι.  

 Τυριά (Κίτρινο (και τριμμένο) – φέτα), ζυμαρικά,   

 όσπρια (φακές, φασόλια, ρεβύθια κλπ), ρύζι κίτρινο, δημητριακά.  

 Απορρυπαντικά, χαρτί κουζίνας και υγείας, μεγάλες και μικρές 
σακούλες σκουπιδιών, Καθαριστικά (χλωρίνες, μπάνιου, κουζίνας, 
για τζάμια, οτιδήποτε), είδη υγιεινής (σερβιετάκια, ξυραφάκια).  

 Φρέσκο Γάλα ή μακράς διαρκείας,  Γάλα εβαπορέ, Βρεφικό γάλα 
και κρέμες,  

 Σνακς (όπως bake rolls, κριτσίνια, αλμυρά κτλ.). Σοκολάτες (και ότι 
περιέχει σοκολάτα), μπισκότα, κρουασάν, χυμοί, νεράκια, 
ελαιόλαδο, μπαταρίες ΑΑ και ΑΑΑ. 

Επίσης να σας ενημερώσουμε ότι μπορείτε να μας επισκεφθείτε και να μας 
γνωρίσετε κι από κοντά. 

Να γνωρίζετε ότι η βοήθειά σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. 

 

                      Ενημερώστε μας παρακαλώ για τη συνέχεια. 

                                  Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 

 

                                           Με εκτίμηση,                     

                                    Νίκος Χριστόπουλος                                                                    

                                     Κιβωτός του Κόσμου 

                   www.kivotostoukosmou.org 

http://www.kivotostoukosmou.org/

