“... cărucioare goale, pantofi goi:
noi mergem pentru Ei...”
Este un memorial internaţional creat în onoarea copiilor care nu mai
sunt, deoarece moartea nu este mai mare decât iubirea şi pentru că,
chiar şi în absenţa lor, Ei continuă să meargă cu noi, atât timp cât noi
mergem pentru Ei!
Mai mult decât atât, deoarece în 2010 România a ocupat din nou
primul loc în U.E. la mortalitatea infantilă, este necesar
să se tragă un semnal de alarmă ori pentru a reuşi acest lucru, este
nevoie de o participare masivă la acest Marş al Tăcerii.
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Duminică, 8 mai
Punct de întâlnire:
Piaţa Victoriei
12.00 - 12.30 sosirea
participanţilor, împărţirea şi
prinderea ecusoanelor
12.30 - Se pleacă în coloană pe
Bulevardul Aviatorilor, înspre
Piaţa Charles de Gaulle
13.30 - Încheierea Marşului
detalii pe:
www.OrganizatiaEmma.ro
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Câte un Înger pe pământ pentru fiecare
Înger din Cer!
Avem nevoie de minim 568 de participanţi – acesta fiind numărul
copiilor ale căror nume se află pe pagina site-ului EMMA, dedicată
copiilor deveniţi îngeri, astfel încât fiecare persoană care va
participa, va merge în memoria unui copil.
Dar vă imaginaţi cum ar fi să se strângă 2848 de oameni care să
meargă în memoria celor 2848 de copii cu vârste cuprinse între 0 şi
10 ani, dintre care 2078 de copii cu vârsta cuprinsă între 1 zi şi 1 an câţi s-au stins numai anul trecut ?
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