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Engels z Yaşam Vakfı 10. Yılın En
İy ler Ödül Tören 'nde Vakıf Özel
Ödülü almaya hak kazandık.

Ed rne ve Malatya bölges nde
yaşayan depremzedelere
destekte bulunduk.
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N şantaşı Ün vers tes Genç Haç ko
Kulübü, Çorbada Tuzun Olsun
Derneğ 'ne destekte bulundu.

Destekler n z canlarımıza
umut oluyor.
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Çarşı grubuyla m n k dostlarımıza
yuva ve mama etk nl ğ m z n
k nc s n gerçekleşt rd k.

M n k dostlarımızın yaşama
tutunmasını destek oluyoruz.
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Engels z Yaşam Vakfı 10. Yılın En
İy ler Ödül Tören 'nde Vakıf Özel
Ödülü almaya hak kazandık.

HAÇİKO Derneği olarak Engelsiz Yaşam Vakfı 10. Yılın En İyileri Ödül Töreni'nde Vakıf Özel Ödülü
almaya hak kazandık.
Bizlere bu ödülü layık gören Engelsiz Yaşam Vakfı Yönetim Kuruluna, derneğimizin gönüllülerin
ve minik dostlarımızın her daim yanında olan destekçilerimize çok teşekkür ederiz.
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N şantaşı Ün vers tes Genç Haç ko
Kulübü, Çorbada Tuzun Olsun
Derneğ 'ne destekte bulundu.

Nişantaşı Üniversitesi Genç Haçiko Kulübü, Çorbada Tuzun Olsun Derneği ile birlikte ortak etkinlik
düzenledi. Etkinlik dahilinde Taksim bölgesinde ihtiyaç sahibi ve sokakta yaşayan kişilere yemek dağıtarak
destekte bulundular.
Bizleri yalnız bırakmayan ve etkinliğe katılan tüm gönüllülerimize çok teşekkür ederiz.
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Çarşı grubuyla m n k dostlarımıza
yuva ve mama etk nl ğ m z n
k nc s n gerçekleşt rd k.

Çarşı ve HAÇİKO Derneği olarak Çekmeköy Reşadiye Ormanı' nda yaşayan dostlarımıza soğuktan
korunmaları için kulübe, mama ve tedavi hizmetlerinde bulunduk.
Bizleri yalnız bırakmayan ve etkinliğe katılan tüm gönüllülerimize çok teşekkür ederiz.
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Ed rne ve Malatya bölges nde
yaşayan depremzedelere
destekte bulunduk.

HAÇİKO Derneği ve Genç HAÇİKO olarak tüm canların yaşam hakkını savunup, onlara destek olmaya
devam ediyoruz. Daha önce Van Depremi sonrasında oluşan yaraların daha hızlı sarılması ve ihtiyaç
sahiplerine destek olmak amacıyla yaptığımız yardımın bir benzerini bugün Elazığ ve Malatya için tekrar
gerçekleştirdik. Koliler hava ve yaşam koşullarının zorlayıcı olduğu deprem bölgesine ulaşmak için yola
çıktı.Bizlere kıyafet, battaniye, yorgan vb. ürün desteğinde bulunan gönüllülerimize ve hayvan severlere çok
teşekkür ederiz.
Ayrıca bu yaşadığımız zorlukları aşmak için kargolardan ücret alamayan UPS Kargo ailesine çok teşekkür
ederiz.
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Destekler n z canlarımıza
umut oluyor.

İstanbul'un farklı bölgelerinde bulunan gönüllülerimiz rutin beslemelerine devam ediyor. Haçiko
dostu sizlerden gelen mama ve bağış destekleri ile minik dostlarımızın karnının doymasını sağladık.
Minik dostlarımıza sunduğunuz desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz.
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M n k dostlarımızın yaşama
tutunmasını destek oluyoruz.

Derneğimizin Antalya Temsilcisi Mehmet Yılmayan tarafından beslemeler sırasında yaralı ve bakımsız
olarak görülen 2 minik dostumuzun tedavisi sağlanmıştır. Ayrıca trafik kazası sonrası vücudunda kırıklar
oluşan kedimizi tedavisini de devam etmektedir. Beslemeler sırasında yapılan paylaşımlar sonrasında ise 2
minik dostumuz sahiplendirilmiştir.
Minik dostlarımıza umut olan siz destekçilerimize çok teşekkür ederiz.
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DESTEKLERİNİZDEN DOLAYI
.
TEŞEKKÜR EDERİZ.
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