МИШЪН участва в събирането на средства за
децата от дома в с.Нови хан
На 29.06 се проведе благотворително събитие в градината на Бест
Уестърн Експо хотел, София, под егидата на Кариока Ивент. Клуб
Мишън се включи с демонстративно шоу под звуците на завладяваща
музика, за която спомогна диджеят на събитието, Любен Любенов,
чието участие в него е „спомен към миналото”. ДиДжей Любо е с 25
годишен опит по диско-клубове, а към момента заниманията му като
диджей са останали любителски. Към момента Любенов се занимава с
електроника, като новостта, която можем да очкваме съвсем скоро е
електронен конструктор, който може да бъде използван както от
деца, така и от възрастни, които желаят да сътворят сами своето
озвучително устройство.
Главен организатор в събитието е Йосиф Бонничи, председател на Кариока Ивент. Родом от Малта, той живее в България от
година, опитвайки се да задвижи благотворителната дейност в родината. Назад във времето, г-н Бонничи, е организирал
множество големи събития в Малта, а в България този е вторият му реализиран проект. Както главен огранизатор, така и
инициатор на идеята е Бонничи. Той намира всички участници, които са се съгласили доброжелателно да помогнат в
каузата. Събитието бе с продължителност 12 астрономически часа, като пълната програма можете да видите на
www.carioca.bg Събитието цели да приюти хора от цяла София, като планираните събрани средства се очаква да бъдат
около 1 000лв. Средствата ще отидат в дарение за дома за деца без родителска грижа от с. Нови хан.
Клуба ни получи официална покана от Кариока за участие от г-н
Александър Василев, сътрудник в организацията. В
демонстративното шоу участваха Дани, Венци, Илиян, Бети,
Стефан, Васко и Стаси – мишънците, които бяха там, за да
подкрепят каузата с каквото могат, а именно с уменията си. На
демонстрацията имаше Кибон техники, Пумсе, Спаринг, Кьокпа,
Хосинсуль и разбира се, забавни сцени
Клуб Мишън благодари на Кариока Ивент за любезната покана и на
своите възпитаници за положената работа! Заедно, за един подобър свят

!
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