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Dikkat!
• Le+O ‚da geçici kayıt
durdurma
• dağıtım yerlerinde işlemler
devam ediyor
• ancak daha küçük gıda
paketleri ile
• diğer yardım teklifleri
hakkında bilgi
Anlayışınızı istiyoruz!
Caritas und Pfarren der Erzdiözese Wien in Kooperation mit der Team Österreich
Tafel, dem Wiener Roten Kreuz und den Wiener Volkshochschulen.

www.caritas-leo.at

Sevgili Le+O Misafirleri!
Le+O bağış yapmaya devam
ediyor, Le+O temel hizmetleri
sunmuyor!
Le O bir bağış projesidir. Verilen
yiyeceklerin çoğu bağışlanan ürünlerdir.
Çoğu zaman, süpermarkette atılmaktan
kurtarılan yiyeceklerdir, yani ekmek bir
önceki günden kalmış olan, sebzeler
tarladan taze değil, makarnanın kulanım
süresi çoktan geçmiş olan.
+

Şu anda hangi
seçenekleriniz var?
Henüz Le+O‘ya kayıtlı değilseniz, lütfen
diğer sosyal pazarları ziyaret edin.
Burada Viyana‘da bulunan tüm pazarlar
hakkında bilgi bulabilirsiniz:

Viyana
Sosyal
Pazarları

Le+O sadece mevcut olanı
verebilir. İhtiyacı olan daha
fazla insan var, bu da herkes
için daha küçük gıda kolileri
anlamına geliyor!
Son haftalarda talep önemli ölçüde
arttı. Le+O tarafından verilen paketler
neredeyse iki katına çıktı. Kısa bir
süre içinde üç tane dağıtım yerleri daha
açılabildi. Bununla birlikte, gıda bağışları
artan talebi karşılamak için yeterli değildir.
Bu nedenle, verilen paketlerin boyutu daha
küçük hale getirildi – böylece herkes bir
şeyler alabiliyor ve kimse eli boş gitmek
zorunda kalmıyor.

Geçici bir kayıt durdurma
gerekmektedir!
Şu anda yeni müşteriler kabul
edilememektedir, yani Le+O-konuğu
olarak yeni bir kayıt şu an için mümkün
değildir. Kapasitemizi artırmak için çok
çalışıyoruz.

Cep telefonunuzla
bir fotoğraf çekin
ve URL‘yi açın.

Anlayışınızı rica ediyoruz.
Le+O‘ya zaten kayıtlıysanız, önceden
bildirmeden bir dağıtım yerlerine
gelmemenizi rica ederiz. Yeterli miktarda
yiyecek sağlayabilmek için ön kayıt
gereklidir.
Bugün birkaç hafta öncesine göre daha
az gida aldığınız için üzülüyorsanız, lütfen
unutmayın: Le+O‘da çalışan insanlar
gönüllüdür. Bunu maaşsız ve karşılıksız
yapıyorlar. Onlar sadece yardım etmek
isteyen insanlar.

Teşekkürler.
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