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18 
χρόνια µετά

www.boroume.gr

Tο Mama’s συναντάει το ΜΠΟΡΟΥΜΕ!     

Εδώ και 18 χρόνια το Mama’s Cake μας έδωσε και 
σας έδωσε πολλές μεγάλες χαρές. Σε μας, τους δημι- 
ουργούς του, χάρισε πρωτιά και αναγνώριση. Σε σας, 
που το εμπιστευτήκατε τόσο πιστά, χάρισε υπέροχα 
προϊόντα, γεύσεις αγαπημένες και πελάτες που 
έψαχναν μόνο αυτό. Το Mama’s Cake είναι το κοινό 
σημείο αναφοράς μας με ονοματεπώνυμο. Είναι ό,τι 
μας έδεσε και μας ώθησε μαζί, μακριά και δυνατά.

Μόνο το αγαπημένο μας λοιπόν μπορεί να συναντή-
σει την ανάγκη και την αγάπη συνανθρώπων, που μας 
χρειάζονται. Μόνο το αγαπημένο μας, έχει τη 
δύναμη να μεταφέρει θετική ενέργεια και 
δύναμη αλληλεγγύης. 

To Mama’s Cake λοιπόν θα συναντήσει τη δράση 
ανθρώπων που στηρίζουν το συνάνθρωπο. Θα συνα-
ντήσει τη δράση του ΜΠΟΡΟΥΜΕ κι έτσι στηρίζο-
ντας το προϊόν που αγαπάμε, θα στηρίζουμε ταυτό-
χρονα τους ανθρώπους που μας χρειάζονται.

Με κάθε σακί Mama’s συνεισφέρετε όλοι 10 
μερίδες φαγητού σε συνανθρώπους μας που 
έχουν ανάγκη και γίνεστε αρωγοί και αλλη-
λέγγυοι στον πιο ευγενικό σκοπό.     

Στο «χάρτη της ανάγκης», ο οποίος είναι προσβάσιμος 
στην ιστοσελίδα www.boroume.gr, είναι αναρτημένα εκα- 
τοντάδες σημεία πιθανών αποδεκτών δωρεών τροφίμων σε 
όλη την Ελλάδα, έτσι ώστε ο καθένας μας να έχει τη 
δυνατότητα, μόνος του, εύκολα και γρήγορα να 
βρει τον κατάλληλο αποδέκτη για τη δωρεά του 
στη γειτονιά του.

Το ΜΠΟΡΟΥΜΕ σε αριθμούς...
• Μέσω του ΜΠΟΡΟΥΜΕ, προσφέρονται: κατά μέσο όρο πάνω από 

4.000 μερίδες φαγητού την ημέρα.
• Στα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας προσέφερε πάνω από 

2.500.000 μερίδες  φαγητού.
• Πάνω από 320 εταιρείες εστίασης προσφέρουν φαγητό σε τακτική 

(καθημερινή ή εβδομαδιαία) βάση.
• Επικοινωνία / συνεργασία με 630 κοινωφελείς οργανισμούς / 

συσσίτια και 230 δομές κοινωνικών υπηρεσιών Δήμων.

Γιατί το ομορφότερο συναίσθημα   είναι να προσφέρεις...


