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Πρωτοβουλία στήριξης των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη,
αναλαμβάνει η χιώτικη εθελοντική ομάδα CERST που πρόσφατα
μετακόμισε από τον περιφερειακό των Θυμιανών στις
εγκαταστάσεις του Γιαμού στον Καρφά. Έτσι κάθε Τρίτη, όσοι
επιθυμούν μπορούν να προσέρχονται στις νέες εγκαταστάσεις της
εθελοντικής ομάδας προκειμένου να προμηθευτούν
χρησιμοποιημένα ρούχα αλλά σε άριστη κατάσταση καθώς και
πάνες για μωρά. Η διανομή, ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός,
θα γίνεται από τις 10:00 έως τις 16:00, κάθε Τρίτης. «Θεωρήσαμε
σκόπιμο να προσφέρουμε τη βοήθειά μας και πέρα από τους
πρόσφυγες με δεδομένο ότι πολλοί συμπολίτες μας το έχουν
ανάγκη. Έτσι στο νέο κτήριο που το ονομάσαμε «Το σπίτι της
αγάπης», υπάρχει ένα ξεχωριστό δωμάτιο για τους Χιώτες»,
ανέφερε στον «π» η υπεύθυνη της Ομάδας Τούλα Κιτρομιλίδη.

Η CERST αριθμεί 23 εθελοντές με ενεργή προσφορά στο νησί τόσο
προς τους Χιώτες όσο και στους δεκάδες πρόσφυγες και
μετανάστες, στους οποίους προσφέρει είδη πρώτης ανάγκης μετά
την άφιξή τους στις ακτές του νησιού.  
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