
Produse lucrate manual si vandute pentru a-i ajuta pe nevoiasi
Cu pasiune, rabdare si dragoste, femeile Cercului Evanghelic au pregatit zeci de produse pentru oameni.
Bazarul organizat de acestea are loc fara intrerupere, din 1991, de doua ori pe an, de Paste si de Craciun.
Sambata, 23 martie, zeci de standuri au impanzit Sala Oglinzilor din centrul Sibiului, oferind vizitatorilor
obiecte care mai de care mai diverse, de la cele pentru infrumusetarea unui colt al incaperii, pana la
articole de purtat sau bunatati de mancat. "Suntem 50 de femei care ne intalnim saptamanal. Fiecare
lucreaza ce poate si ce are. Materialele le primim din ajutoare si noi confectionam din ele. impreuna, mai
facem si un aluat mare pentru prajiturile din turta dulce", spune Helga Pitters. in ceea ce priveste preturile
produselor, acestea sunt accesibile buzunarelor clientilor, nereflectand, insa, munca femeilor. "La un
produs poti sa stai saptamani intregi. De obicei, intri in obisnuinta si merge din instinct. Lucrez mai mult
tricotaje pentru femei si pentru barbati. Asta e specialitatea mea", spune Susana Branzan, care, la un
stand, isi asteapta cu nerabdare cumparatorii.
  
  "Am facut albinuta asta. Asta. Nu a fost greu"
  
  Acestor femei din comunitatea evanghelica, li s-au alaturat si alte organizatii, printre care se numara si
Asociatia Femeilor Sibiu, ce aduna persoanele feminine care au plecat de acasa din cauza violentei din
familie, dar si Centrul de zi "Casa Deschisa". "Am pregatit un petec de culoare, sa inveselim sufletul
omului. Prin ceea ce am facut sa se gandeasca si altii la noi", marturiseste Edith Gagy, referent la Centrul
de zi al Parohiei Evanghelice. Acesta gazduieste 25 de copii defavorizati, care, pe langa mancare si
hainute, primesc si afectiunea de care au nevoie. "Am facut albinuta asta. Asta. Nu a fost greu", spune,
aratand cu degetul, Sebi, un copilas care tocmai s-a alaturat standului si care, se pare, a facut parte din
echipa care a pus pe masa bazarului felicitari si alte produse lucrate manual din hartie. La iesirea din Sala
Oglinzilor, in partea dreapta, sta si doamna Rozvita. Cu diferite soiuri de ceai. Plantele, spune, le-a cules
impreuna cu alte femei din excursiile pe care le facem, prin munti si dealuri. "La bazarul de Craciun am
avut mai multe, dar s-au vandut aproape toate atunci. Cand am inceput prima data cu ceaiurile nu erau
atatea farmacii naturiste si aveam mai mult succes. Acum, le e mai usor sa cumpere de acolo tuturor",
povesteste aceasta, care a adus la bazar plante de coada soricelului, cirese, tei, mere si rozmarin. Din
fondurile pe care le strang, vor achizitiona alimente si alte produse, care vor fi impartite in 200 de pachete
ce vor fi distribuite oamenilor si familiilor nevoiase.
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