
<b>Muzeografii trimit un camion cu ajutoare sinistratilor</b>
Muzeografii din sectiile care isi au sediul in Casa Hermes au facut, ieri, un lant uman pentru a incarca
ajutoarele stranse in patru zile de campanie umanitara. Angajatii muzeului ASTRA au un camion de
ajutoare, care va pleca in scurt timp, la 100 de familii din Vrancea.
  
  Intrarea in Casa Hermes a fost, ieri, practic "asaltata" de angajatii Complexului National Muzeal
ASTRA, care s-au aranjat intr-un lant uman pentru a ajuta la incarcarea donatiilor in camion. Dupa patru
zile de la demararea campaniei umanitare, muzeografii au reusit sa stranga un camion de donatii pentru
sinistratii din judetul Vrancea. In cele patru zile, donatiile au dvenit neincapatoare in imobilul din Piata
Mica, numarul 11. "Aproximativ 30 de angajati ai muzeului ASTRA au dat o mana de ajutor pentru
sinistratii din Vrancea, prin formarea unui lant uman. Astfel ei au dat din mana in mana sacii cu ajutoare
pentru a fi incarcati in camionul Bisericii", precizeaza Gabriel Bucurstan, seful de sectie a
departamentului de Marketing, Relatii Publice si Contact International,.
  Ajutoarele stranse in cele patru zile de campanie umanitara constau in articole de imbracaminte si
incaltaminte pentru sezonul rece. In plus, sibienii cu suflet au donat obiecte de mobilier si aparatura de uz
casnic, precum frigidere, aspiratoare si o masina de spalat. Cei care au avut prin gospodarie materiale de
constructii au adus la cortul din spatele Bisericii Catolice usi, ferestre, tocuri si alte elemente ce pot ajuta
la reconstructia unei case. Sibienii care sunt alaturi de semenii din Vrancea au adus si lenjerii de pat
complete, cu paturi si plapumi. "Toate lucrurile donate sunt in stare foarte buna, aproape noi. Am avut, de
asemenea, si oameni care au preferat sa dea bani. In cele patru zile, am strans peste trei milioane de lei,
care vor avea aceeasi destinatie", a mai precizat Bucurstan.
  
  Teodora GHEORGHIU
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