
Beste volgers en met name in deze met grote dank aan; donateurs, sponsors, vrijwilligers, 
participanten, Artiesten, etc. van ons event 18 september. Na een moeizaam onderzoek over hoe 
en waar de opbrengst van €.4000,00 aan te besteden.? Hebben wij na uitsluitsel en onderzoek 
van de boekhouding unaniem beslist de voordracht van de vergadering te volgen van de directie 
(Olga Leventis) en de raad van bestuur van Child Centre Xatzipateriou. 

Om de opbrengst 
€.4000 beschikbaar te stellen aan een vijftal gehandicapte kinderen, die als gevolg van de crisis zonder 

financiële ondersteuning, (ouders zonder inkomen, zonder verzekeringen, zonder werk). Daarmee en met 

het Child Centre toch de verzorging en de kosten die daarmee gepaard gaan te kunnen geven die zij nodig 

hebben voor het lopende jaar. Omdat zij zelf niet de middelen hebben of krijgen om dit te kunnen doen. 

Binnen kort zullen wij proberen ter plaatse gaan kijken en verslag uitbrengen, om uw bijdrage en de 

kinderen in beeld te kunnen brengen. 

(Tekst en uitleg uit de corspondentie ) 

English version follows  

---------------------------- 

Use of donation from “Help Children in Greece Organization” 

The donation of 4.000 euro will be used to partially cover the rehabilitation programme of the 5 uninsured 

children from January until June 2016. The total cost of their therapies for the given period is 17.757,30 

Euro. The sum of 8.917,56 Euro has already been covered by other donations while the amount of 4.000 

Euro is to be covered by Help Children In Greece. Below, the total cost of the therapies is shown for each 

child. This cost is based on the Regulation Act for Health Care (2012): 

DAILY PROGRAM 

TOTAL AMOUNT OF SESSIONS PER MONTH 

COST PER SESSION 

COST PER MONTH 

PHYSICAL THERAPY 

10 

15,00 € 

150,00 € 

OCCUPATIONAL THERAPY 

15 

1,23 € 

18,45 € 

SPEECH THERAPY 

15 

15,00 € 

225,00 € 

BEHAVIOUR THERAPY 

8 

15,00 € 

120,00 € 

COUNSELLING TO THE PARENTS 

4 

15,00 € 

60,00 € 

SPECIALISED EDUCATION PROGRAM 

15 

1,23 € 

18,45 € 

TOTAL: 

591,90 € 

We are therefore grateful for the contribution of 4.000 Euro of Help Children In Greece 

We are attaching pictures of the interventions carried out by the Centre’s Scientific Team to the children. 

Olga Leventis 

Director of Social Services 

https://www.facebook.com/HelpChildrenInGreece/
https://www.facebook.com/HelpChildrenInGreece/

