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περισσότερα...

περισσότερα...

Οι Future Leaders στηρίζουν το ΜΠΟΡΟΥΜΕ!
Πριν από μερικούς μήνες είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε το 
Future Leaders, την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που εδώ 
και μερικά χρόνια πραγματοποιεί κύκλους προγραμμάτων όπου 
εκπονούνται επιχειρησιακά πλάνα με στόχο να στηριχθούν 
ΜΚΟ σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα έχει εκπαιδευτική και 
κοινωνική σημασία καθώς στελέχη επιχειρήσεων συνεργάζονται 

με μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες ως 30 ετών και μυούνται, μεταξύ άλλων, σε έννοιες 
όπως αυτές της ομαδικής εργασίας και της εφαρμογής καινοτόμων ιδεών στην πράξη προσφέροντας 
παράλληλα κοινωνικό έργο. 
Σύντομα, καταθέσαμε την αίτηση μας για ένα συγκεκριμένο έργο, το οποίο ιδεατά οι συμμετέχοντες θα 
σχεδίαζαν, θα δοκίμαζαν και θα μας παρέδιδαν στο στενό χρονικό πλαίσιο της μιας εβδομάδας. Το έργο αυτό 
θα αποτελούσε τη βάση για το πρόγραμμα ενημέρωσης και εύρεσης νέων δωρητών τροφίμων σε τοπικό...

Παρουσίαση του ΜΠΟΡΟΥΜΕ  
στο lovegreece.com
Εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε την 
παρουσίαση του ΜΠΟΡΟΥΜΕ στο lovegreece.com
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Απολογισμός ρεκόρ 
στην εθελοντική 
δράση εργαζομένων 
της Alpha Bank! 

Το Σάββατο 29 Μαρτίου 2014, ήταν μία ξεχωριστή 
ημέρα για εμάς, καθώς βρεθήκαμε κοντά 
στους εργαζόμενους της Alpha Bank για να 
παρακολουθήσουμε την εκδήλωση κοινωνικής 
προσφοράς τους.
Στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας, εργαζόμενοι 
στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, 
Αγρίνιο, Άμφισσα, Ηράκλειο, Ιεράπετρα, Ιστιαία, 
Καβάλα, Λαμία, Λήμνο, Μυτιλήνη, Πύργο Ηλείας...
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Τα παγωτά Ben & Jerry’s σε συνεργασία  
με το ΜΠΟΡΟΥΜΕ στηρίζουν τους 
ανθρώπους που έχουν ανάγκη! 
Στις 8 Απριλίου, στο πλαίσιο του FREE CONE DAY 2014 τα 
παγωτά Ben & Jerry’s για να πουν ένα μεγάααααλο «ευχαριστώ» 
σε όλους τους Ben & Jerry’s fans, κερνάνε ΔΩΡΕΑΝ παγωτό.
Σε συνεργασία με το ΜΠΟΡΟΥΜΕ για κάθε μπάλα που κερνάνε 
εσάς, στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, 
την Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο της Κρήτης προσφέρουν 
ακόμη 1 μπάλα παγωτό σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.
Στο περσινό Free Cone Day μοιράστηκαν 11.256 μπάλες 
παγωτού. Λέτε να τις ξεπεράσουμε φέτος;
Ελάτε την Τρίτη 8 Απριλίου 2014 στα σημεία του Free Cone Day 
για να δοκιμάσετε τα παγωτά και να στηρίξετε τους ανθρώπους 
που έχουν ανάγκη ώστε να μην μείνει κανείς χωρίς παγωτό!...

ακολουθήστε μας στο facebook :)

περισσότερα... περισσότερα...

περισσότερα...

Πώς θα 
καταναλώσουμε 
τα πορτοκάλια 
μας χωρίς να 
πετάξουμε 
τίποτα!
Από τα πορτοκάλια 
δεν πετάμε τίποτα. 

Αξιοποιούμε τα πάντα!
Από τη φλούδα του πορτοκαλιού κάνουμε γλυκό ή 
μαρμελάδα.
Από την ψίχα κάνουμε χυμό ή τσάτνεϊ
Από το ξύσμα κάνουμε λικέρ πορτοκαλιού και 
αρωματική ζάχαρη για τα γλυκά μας και τα κέικ.
Σας δίνω τις αντίστοιχες συνταγές για να μην πάει 
τίποτα χαμένο!

Γλυκό πορτοκάλι:
Ξύνουμε με τον τρίφτη τη φλούδα του...

Περισσότερα από 150.000 λίτρα 
αναψυκτικά ΕΨΑ έδωσαν χαρά  
σε χιλιάδες οικογένειες!
Η ΕΨΑ με αφορμή τον εορτασμό των 90 χρόνων 
λειτουργίας της, ήρθε σε επαφή μαζί μας για 
να προσφέρει περισσότερα από 150.000 λίτρα 
αναψυκτικών σε συνανθρώπους μας που έχουν 
ανάγκη.
«Επιθυμία μας είναι φέτος το Πάσχα, να 
προσφέρουμε αναψυκτικά και να δώσουμε χαρά 
σε όσο περισσότερες οικογένειες γίνεται», μας είπε 
εκπρόσωπος της εταιρείας...

https://www.facebook.com/Boroume?fref=ts
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Το ΜΠΟΡΟΥΜΕ είναι μια Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που καταπολεμά τη σπατάλη του περισσευούμενου φαγητού  
και δρα υπέρ της αξιοποίησής του για κοινωφελή σκοπό σε όλη την Ελλάδα.
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Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία Frezyderm  
για την προσφορά βρεφικού γάλατος! 
Μία πολύ σημαντική προσφορά δεχθήκαμε από την εταιρεία Frezyderm που 
θέλησε να προσφέρει μέσω του ΜΠΟΡΟΥΜΕ, 656 κουτιά βρεφικού γάλατος 
σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Το γάλα παρέλαβαν η Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού Αγ. Παρασκευής για να το προσφέρει σε οικογένειες που 
κατοικούν στις περιοχές Μενίδι και Λιόσια, ο Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού “Η Αγκαλιά” που 
φροντίζει τις μητέρες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους και μέχρι το παιδί τους να γίνει 2 ετών και 
το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Περιστερίου που στηρίζει οικογένειες με μηδενικό ή χαμηλό...

περισσότερα... περισσότερα...

περισσότερα...

685 οικογένειες στο Δήμο Ιωαννίνων 
χρειάζονται την υποστήριξή μας 
σε τρόφιμα
Το Δημοτικό Κατάστημα Αλληλεγγύης αποτελεί 
μια δομή του Δήμου Ιωαννιτών που έχει σκοπό 
να βοηθήσει ευπαθείς κοινωνικές  ομάδες του 
Δήμου. Λειτουργεί εδώ και δύο χρόνια σε ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους και φροντίζει για τη...

“Boroume: Fighting Food Waste  
and Hunger in Greece” |  
Άρθρο στο foodtank
Boroume is a nonprofit organization that fights food 
waste by organizing the distribution of surplus food 
for charity throughout Greece. Boroume bridges 
communication between food donors and recipient 
organizations. The organization has been creating 
these networks since 2011 and creates long-term rela-
tionships among those who give and receive food...

ακολουθηστε μας στο twitter για καθημερινή ενημέρωση
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