Par akciju „Zvaigzne Austrumos”
Tuvojoties Adventa laikam, atkal ir iespēja iesaistīties biedrības „Baltic Global Initiative”
rīkotajā atbalsta akcijā bērniem, kuru bērnību dažādās pasaules vietās apēno karš. Jau vairākus
gadus Nīcas novadā to atbalsta arī Mežgalciema draudze.
Mēs aicinām ģimenes, klases, draugu kopas vai atsevišķus cilvēkus piepildīt vienu vidēja
izmēra kurpju kasti ar daudzveidīgām dāvanām. Sākumā izlemiet, vai tas būs zēns vai meitene,
kādā vecuma grupā (2-4 gadi, 5-9 gadi, 10-14 gadi). Katrā kastē noteikti būtu vēlama mīkstā
rotaļlieta, lai kara traumētajiem bērniem būtu kāds mīļuma priekšmets. Vēl iederētos
lecamauklas, jojo, mašīnas, bumbiņas, baloni, puzles, zīmuļi, krītiņi, flomāsteri, zīmēšanas
burtnīcas, krāsojamās grāmatas. No praktiskām lietām var noderēt cepures, cimdi, šalles, siltas
zeķes, zobu birstītes, zobu pastas, ziepes. Pusaudžiem patiktu kāds T-krekls vai greznumlietiņas
(krellītes, rokassprādzes, matu gumijas). Noteikti var pievienot kārumus - ledenes vai gumijas
lācīšus (iesaiņojiet dubultā iepakojumā). Derēs arī svece vai kartiņa. Katrā ziņā nesūtiet lietotas
vai salauztas mantas.
Tā kā šīs kastītes pārsvarā ceļos uz islāma kultūras zemēm, tad ir svarīgi saprast, ko
nevajadzētu sūtīt. Nav pieņemts attēlot cilvēku, tāpēc lelles nesūtiet. Suns un cūka ir nešķīsti
dzīvnieki, tāpēc šādas mīkstās mantiņas nederēs. Tāpat rotaļu ieroči, šķidrumu saturoši, viegli
plīstoši priekšmeti, konfektes, kas kūst vai bojājas.
Ja vēlaties, kastei varat pievienot savu kontaktinformāciju un e-pastu. Šī informācija
netiks nosūtīta, bet biedrība janvārī jūs varēs informēt par jūsu sūtījuma gaitām bēgļu nometnēs.
Kasti nav nepieciešams iesaiņot, bet, ja to darāt, tad tā, lai to varētu viegli atvērt muitas
pārbaudēm.
Šogad akcija ritēs no 1.novembra līdz 5.decembrim. Nīcas novada cilvēku ērtībai
kastītes līdz 3.decembrim var nogādāt restorānā „Nīcava”. Turpat varēsiet dabūt arī tukšu kasti,
ko piepildīt, ja jums tādas nav.
„Baltic Global Initiative” aicina ziedot EUR 5 par katru kastīti sūtīšanas izdevumiem. Par
„Nīcavā” atstātajām kastītēm samaksās Mežgalciema draudze.
Pastāv iespēja arī ziedot naudu, par kuru „Baltic Global Initiative” pārstāvji paši
sagatavos kastītes bērniem. Šādu ziedojumu būs iespēja dot 3.decembrī 11:00 Mežgalciema
draudzes dievkalpojumā.
Vairāk informācijas www.zvaigzneaustrumos.lv
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