Hellenic Red Cross

The kitchen project

Στα ΚΦΑΑ Α και Β Αθηνών του ΕΕΣ,
µαγειρεύουµε όλοι µαζί!
Η δράση “The Kitchen Project” υλοποιείται στα ΚΦΑΑ Α και Β του ΕΕΣ, µε
στόχο την περαιτέρω κοινωνικοποίηση των ωφελούµενών µας καθώς και
την καθοδήγησή τους προς την αυτόνοµη διαβίωση, ικανοποιώντας
ταυτόχρονα την επιθυµία όλων µας να προσφέρουµε στα παιδιά ένα
«σπιτικό».
Στα πλαίσιά της, οι φιλοξενούµενοι των ΚΦΑΑ Α και Β συµµετέχουν ενεργά
στην προετοιµασία εδεσµάτων στην κουζίνα των δοµών, σε συνεργασία
µε το προσωπικό. Αγαπηµένες συνταγές, τόσο από την παραδοσιακή όσο
και από τη σύγχρονη κουζίνα όλων των εθνών, αποτελούν το έναυσµα για
συνεργασία, ανταλλαγή πολιτιστικών στοιχείων και ισχυροποίηση των
δεσµών της οµάδας µας.

Οµαδικό
πνεύµα

Φιλοξενούµενοι και προσωπικό αγκάλιασαν ζεστά αυτή τη νέα δράση από
την πρώτη στιγµή. Τα παιδιά συνεργάζονται και φτιάχνουν ψωµί,
τούρτες, παγωτό, κέικ, pizza, σουβλάκι, χαλβά, και παραδοσιακά φαγητά
από το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και το Μπανγκλαντές. Όλοι δίνουν τον
καλύτερο εαυτό τους προκειµένου να στέφεται κάθε φορά µε επιτυχία το
kitchen project των δοµών µας!
Χάρη στην εν λόγω δράση, τα παιδιά µαθαίνουν να εκτελούν µε συνέπεια
τις διάφορες συνταγές, να συνεργάζονται προκειµένου να επιτύχουν το
βέλτιστο αποτέλεσµα, να περιµένουν µε υποµονή, να στρώνουν το τραπέζι
για όλη την παρέα και να σερβίρουν όσα ετοίµασαν µε µεράκι. Το
σηµαντικότερο όµως είναι ότι νιώθουν «σαν στο σπίτι τους» και ας
βρίσκονται χιλιόµετρα µακριά!
Τα γέλια, οι χαρούµενες νεανικές φωνές και οι σπιτικές µυρωδιές που
αναδύονται από την κουζίνα µας είναι η µεγαλύτερη επιβράβευση για
όλους µας!

Η ώρα της απόλαυσης!
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Cooking altogether at the Hellenic Red Cross
Transit Accommodation Facilities for
Unaccompanied Minors A and B, in Athens!
The action “The Kitchen Project” takes place in the Hellenic Red Cross Transit
Accommodation Facilities for Unaccompanied Minors A and B, in Athens, aiming
at leading our minors to a further socialization and an independent living. At the
same time, it meets our need for offering them a warm “home”.

Team spirit

In this framework, the minors of our facilities participate actively to the
preparation of savory and sweets in the kitchen, in full collaboration with the
personnel. Traditional and modern recipes from all countries inspire us to
cooperate, exchange cultural habits and promote team spirit.
The minors and the personnel were very enthusiastic since the first moment
about this new action. In a spirit of collaboration, the minors make traditional
bread, ice cream, cakes, sweets, souvlaki, pizza, halva as well as traditional foods
from Afghanistan, Pakistan and Bangladesh. They all try their best each time in
order to make “The Kitchen Project” a success!
Thanks to this action, the minors learn how to cook following a certain recipe, to
interact and collaborate in order to have the best possible result, to be patient,
to prepare the table for all the lads and to experience the joy of sharing! Most of
all, they feel “like home”!
Laughing, spending time together and the warm feeling in our hearts is the best
reward of this group effort to make our facility feel like home!

Enjoy!

