Sporočilo za javnost
Maribor / Lenart, 21. 6. 2011

Zbranih novih 4.500 kg zamaškov za Gala
Humanitarna akcija zbiranja zamaškov za Gala, ki se je pričela konec oktobra lansko
leto v sodelovanju z mariborskim nakupovalnim središčem Europark, je navdušila
mnoge. Kar naenkrat zamaški niso več romali v koše za smeti, temveč so jih ljudje
skrbno zbirali in jih hranili. Akcija, da bi Galu lahko kupili primerno osebno vozilo, v
katerem bi se lahko varno prevažal na vozičku, je tako dosegla svoj cilj.
Po nekaj mesečnem zbiranju zamaškov je bilo v predelavo na Črno na Koroškem odpeljanih
skupaj 4.590 kg zamaškov. Za vsak tono zamaškov Gal prejme 300,00 eur, kar pomeni, da bo
za dosego cilja potrebno zbirati zamaške še nekaj časa. Ob predaji prve pošiljke pa je Zbirni
center Saubermacher Slovenija v Lenartu obiskala kar celotna Galova družina. Navdušenje
nad zbranim je bilo očitno, Galu pa je nasmeh na obraz privabila tudi maskota Sigi, ki jo je
prejel v dar od podjetja Saubermacher Slovenija. Direktorica podjetja mag. Mojca Letnik je
ob tem dodala:
»Humanitarna akcija zbiranja zamaškov za Gala je nekaj, kar povezuje vse zaposlene v
podjetju Saubermacher Slovenija. Zamaške smo namreč zbirali prav vsi zaposleni, kot tudi
naši družinski člani. Akciji se je pridružilo tudi kar nekaj naših poslovnih partnerjev iz
Lenarta in okolice ter veliko vrtcev in osnovnih šol na območju, kjer smo dejavni. Veseli in
ponosni smo, da bomo pripomogli k nabavi varnega in udobnega osebnega prevoza, ki
ustreza Galovim potrebam. S tem pa smo ponovno dokazali, da se s skupnimi močmi in voljo
lahko doseže marsikaj. Podobnih akcij se veselimo tudi v prihodnje.«
V nakupovalnem centru Europark, kjer so do danes zbrali že 2 toni zamaškov, so ob tem
povedali:
»Humanitarna akcija je namenjena Galu, ki je hudo telesno in duševno prizadet otrok in
invalid s posebnimi potrebami, saj je pri porodu ostal brez kisika, kar mu je povzročilo težke
poškodbe na možganih. Da bi pripomogli k nabavi novega osebnega avtomobila, smo v kletni
etaži (VHOD 1) postavili poseben zabojnik, v katerem zbiramo plastične zamaške. K
sodelovanju v dobrodelni akciji smo povabili tudi prodajalne in predvsem gostinske lokale
Europarka, ki se na akcijo skupaj z obiskovalci Europarka odlično odzivajo.«
Humanitarna akcija se bo tako predvidoma zaključila jeseni, ko naj bi bili Galu povrnjeni
stroški za nabavo osebnega avtomobila.

Slika 1: Gal na obisku v Saubermacher Slovenija, Lenart.

Slika 2: Maskota Sigi je na njegov obraz privabila nasmeh.

