
Fiecare copil e diferit dar pentru toti Mos Nicolae vine la Simba Hotel.
Simba Hotel, situat pe Calea Dumbravii, nr. 12 Sibiu il aduce in acest an pe Mos Nicolae pentru 139 de
copii abandonati de catre cei care le-au dat viata in centrele de plasament din Sibiu.

 Magia lunii decembrie incepe sa ne cucereasca pe fiecare dintre noi. incepem sa cautam un cadou pentru
cei dragi, ne gandim deja la pomul de Craciun frumos impodobit si la masa de sarbatori la care ne vom
aseza impreuna cu familia. Sunt insa case in care farmecul Craciunului, povestea si minunea nu ajung,
case in care sarbatorile nu aduc nici macar zambete, case in care copiii nu il mai asteapta pe Mos
Nicolae: casele de copii.

 139 de copiii abandonati de catre cei care i-au adus pe lume traiesc in fiecare an Craciunul departe de
dragostea familiilor, departe de bucuria din ajun de sarbatoare, departe de toate privilegiile de care
ceilalti copii de varsta lor se bucura in fiecare an.

 in acest an insa minunea le va lumina si lor ajunul de sarbatoare, le va aduce si lor zambetul si bucuria in
suflet pentru ca Mos Nicolae va veni special pentru ei la Simba Hotel.

 " Nu puteam sa ramanem indiferenti la suferinta acestor copii. Iresponsabilitatea parintilor lor i-a aruncat
in aceste centre de plasament de unde ei cu greu isi mai pot construi vise in care sa creada. Suntem insa
alaturi de ei si vrem sa le facem o bucurie cu ocazia sarbatorii asteptate de toti copiii: Mos Nicole. Ne
gandim la acest proiect de multa vreme si ne bucuram foarte mult ca initiativei noastre s-au alaturat fara
ezitare si cu entuziasm partenerii nostri: Scandia, Takata, Tess Sibiu, Floradi, Muzeul National
Brukenthal care si-au adus aportul alaturi de noi la achizitionarea cadourilor pentru toti acesti copii. De
asemenea colegii nostri de la Simba Catering au pregatit un mic dejun copios copiilor, mic dejun care va
fi servit pe 6 decembrie la Simba Restaurant pe Calea Dumbravii. Trebuie sa le multumesc de asemenea
tuturor institutiilor de presa care ne-au ajutat foarte mult pentru promovarea acestui eveniment: Antena 1
Sibiu, Sibiu Standard, Moniturul de Sibiu si sibianulonline.ro precum si Agentiei de publicitate Media
One Image Promotion Cluj Napoca si Companiei de Web Design Hat Line Sibiu " a declarat pentru Sibiu
Standard, Patricia Morar – Hotel Manager Simba Hotel.

 48 de copii si-au anuntat prezenta la Simba Hotel
 Din totalul de 139 de copii aflati in centrele de plasament din Sibiu doar 48 vor veni la Simba Hotel in
seara de 5 decembrie pentru a lasa aici o pereche de ghetute in care Mos Nicolae sa puna peste noapte un
cadou. Restul copiilor sufera de handicap locomotor sau alte dizabilitati din cauza carora nu se pot
deplasa. Organizatorii au pregatiti insa cadouri pentru toti copiii astfel ca cei care vor veni la Simba Hotel
pe 6 decembrie dimineata se vor intoarce in centre cu daruri si pentru " fratii " lor.

 Campania umanitara " Mos Nicolae vine la Simba Hotel " se afla in acest an la prima editie dar
organizatorii vor sa transforme acest proiect intr-unul permanent astfel ca an de an ghetutele copiilor de
Mos Nicolae sa fie incarcate de cadouri.

 Campania se desfasoara pe durata a doua zile: pe 5 decembrie seara, copiii insotiti de profesori si
educatori vor aduce la Simba Hotel o pereche de incaltari in care Mos Nicolae sa lase cadouri iar pe 6
decembrie dimineata incepand de la ora 10:00 copiii se intorc la hotel pentru a descoperi cadourile si
pentru a servi micul dejun in decorul de trei stele al Simba Restaurant.
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