Sporočilo za javnost

Uspešno humanitarno akcijo v letu 2011 Zbiramo zamaške za Gala zdaj nadaljuje
pomoč družini iz Lipovec

Vstop v leto 2012 zaznamovala dobrodelnost
Marsikdo je v teh težkih časih v stiski, nosi težka bremena in izkusi veliko trpljenja.
Prazniki so čas, ko vsi praznujejo, tisti, ki pa si tega ne morejo privoščiti, pa najbolj
občutijo grenkobo božično-novoletnih dni. In ta se nemalokrat nadaljuje tudi v novo
leto. Tako je bilo z družino Rajner Cipot, ki je čez noč ostala brez strehe nad glavo.
V podjetju Saubermacher Slovenija se zavedamo, da je treba ponuditi roko tistim, pomoči
potrebnim. Vemo, da lahko že z majhnimi pozornostmi dosežemo, da se marsikatere oči spet
zaiskrijo in na usta znova pričara nasmeh. Dobrota se namreč prične z drobnimi malenkostmi,
ki vodijo do velikih dejanj, zato smo se po humanitarni akciji Zbiramo zamaške za Gala, ki je
bila nadvse uspešna, odločili in se odzvali na še en klic na pomoč. Prav v predbožičnem času
je namreč streho nad glavo izgubila štiričlanska družina Rajner Cipot iz Lipovec. Podjetje
Saubermacher je za nesrečo družine izvedelo iz medijev, v akcijo pa smo se podali že kar
naslednji dan, po objavi na televiziji. Družini smo brezplačno dostavili velik zabojnik za
smeti, nesebično pa so pogorišče pomagali sanirati tudi sosedje.
Direktorica podjetja Saubermacher Slovenija mag. Mojca Letnik je ob tem dodala:
»Ognjeni zublji so družini uničili in poškodovali skorajda vse, kar so imeli. Prav zaradi tega
smo se v podjetju Saubermacher odločili, da jim priskočimo na pomoč. Zaposleni so
nemudoma začeli zbirati oblačila, belo tehniko, pohištvo, skratka vse, kar bi lahko pomagalo
družini. Prav tako smo organizirali, da je podjetje Saubermacher Komunala dostavilo velik
zabojnik, kasneje pa jim bodo tudi brezplačno odpeljali in prevzeli smeti. Želimo si, da bi vsaj
malo omilili njihovo bolečino in materialno breme, ki ga nosijo.«

