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Sok kicSi – Sokra megy

it takeS So little
to do So much

A MOM PArk táMOgAtjA A CseMete AlAPítványt

Every day there are some children in Hungary who 

wake up alone, separated from their parents or 

loved ones for various reasons, and without what 

most of us luckily take for granted: parental love, 
care and security.

Children’s homes in Hungary are severely under-

financed and The Seedling Trust has been 

founded with the sole purpose of raising money 

to help these children - The Seedlings - get a 

better and richer life, with possibilities to play and 

explore, and experience a true childhood.

We – and the children -  are very grateful for any 

contribution you can give, be it financial or helping 

us do the charity work, and as The Seedling Trust 

is a non-profit organization, all contributions go 

100% to helping the children.

Because to be a child and have a good childhood 
should be a Human Right.

Andrea Snow

Founder and Chairwoman

Andrea Snow

Alapító és Elnök

Mi és a gyerekek nagyon hálásak vagyunk bármilyen 

adományért, legyen az pénzadomány, vagy más 

természetu - akár a mi munkánkat megkönnyíto - 

segítség. Az alapítvány non-profit jellege biztosítja, 

hogy a hozzájárulások 100 %-a a gyerekekhez kerül.

Mert az, hogy minden gyereknek legyen gyerekkora, 

emberi jog kell legyen.

Sok az olyan gyermek Magyarországon, aki reggel 

távol a családjától, szeretteitol, egyedül ébred, 

nélkülözve olyan, számunkra természetes dolgokat, 

mint a szüloi szeretet, gondoskodás, biztonságérzet.

A gyermekotthonok ma Magyarországon súlyos 

anyagi gondokkal küszködnek. A Csemete 

Alapítvány azzal a kizárólagos céllal jött létre, hogy 

pénzt, adományokat gyujtsön az otthonokban élo 

gyerekeknek, hogy jobb, teljesebb életet élhessenek, 

játékkal, felfedezésekkel közelítsen életük egy igazi 

gyerekkorhoz.
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