Hjælp os med at hjælpe udsatte børn!
Vi vil rigtig gerne gøre noget rart for udsatte børn og håber I vil hjælpe os
med projektet.
Vi har med velsignelse lånt en meget hjertelig og skøn ide fra
Esbjergenserne med konceptet:

”Pluk et hjerte og opfyld et barns juleønske”

Vi vil med denne invitation gerne invitere din virksomhed med til at opfylde fynske børns juleønsker!
Koncept: Ønsketræ
I Arkaden Food Hall opsættes ”Ønsketræet”, hvor børn der virkelig trænger til ekstra opmærksomhed og
ekstra opmuntring i den kolde juletid kan skrive deres ønske på et julehjerte og hænge på træet. Missionen
er at alle børn får deres ønsker opfyldt.
Ønsketræet vil stå i Arkaden fra midten af november og indtil 19. december, hvor gaverne vil blive givet til
de udsatte børn.
Den traditionelle julepynt erstattes af julehjerter med juleønsker, lavet af børn fra døgninstitutioner i
Odense og omegn. Børnene skriver selv et ønske på julehjerterne i prisklassen 100-250 kr
Ideen er så, at de Odenseanere, der har lyst, kan tage et julehjerte, købe den ønskede gave, hæfte
julehjertet på gaven og aflevere i Arkaden.
Arkaden Food Halls administration sørger for, at gaverne bliver afleveret til børnene inden juleaften.
Giveren er anonym, men man må meget gerne sende en hilsen med gaven.
Hjælp os med at skabe glæde!
Glæden ved at give er herlig og taknemligheden hos børnene er ubeskrivelig.
Og vi vil gøre vores bedste for at vise vores taknemlighed til alle der hjælper ved at:
•
•
•
•

Omtale jer på www.arkadenodense.dk inkl. link til jeres hjemmeside
Omtale inkl. tagging på LinkedIn, Facebook og Instagram
Omtale i pressemeddelelsen, vi skriver til byens medier om projektet
Logo til brug i signaturer der viser I er en del af projektet

Så nemt er det for jer!
•
•

I vælger et kontantbeløb I vil donere
Arkaden indkøber gaverne fra hjerterne, sørger for indpakning samt levering til børnene

Bemærk: Beløbet går ubeskåret til julegaverne.
Hvis I også gerne vil være en del af projektet, så skriv til Maria Nielsen på mn@arkadenodense.dk.
Hvis dette ikke har din eller din virksomheds interesse, siger vi tak fordi du tog dig tid til at læse med.
Arkaden Food Hall ønsker dig et dejligt efterår.
Julehilsner,
Nadia, Sanne og Maria

