Barberare från Stockholm trimmar skägg/klipper hår till förmån för katastrofhjälpen i Västindien
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Barberare stödjer katastrofhjälpen i
Västindien
Stödj katastrofhjälpen efter orkanen i Västindien, en av de mest kraftfulla
orkanerna på 100 år!
Barberare från Stockholm samlas för att samla in pengar söndagen den 17:e
september. De klipper hår och trimmar skägg hela dagen, alla intäkter går
oavkortat till katastrofhjälpen.
Initiativtagare till eventet är barberaren Cari Forsgren, som har sin familj i

Havanna på Kuba. Cari Forsgren blev får några veckor sedan korad till Årets
barberare 2017. Tillsammans med Beardshop.se och Georges Klipp &
Barbershop i Spånga Centrum välkomnas de barberare som vill hjälpa till,
samt kunder som vill ha en uppfräschning och skänka pengar som går direkt
till katastrofarbete på plats i de mest utsatta områdena.
- Min familj har klarat sig bra, men hela Kuba har drabbats hårt av orkanen. Vi
vill göra vad vi kan för att göra en insats till de som drabbats. Vi är jätteglada att
flera barberare från olika barbershops ställer upp med sin och hoppas att många
kommer så att vi får in mycket pengar under dagen, säger Cari Forsgren.
Eventet sprids vid sociala medier och har fått många delningar.
- Vi har en engagerad målgrupp som gärna hjälper till, både rent praktiskt på
plats och med att sprida eventet vidare i sociala medier. Det är kort varsel, så vi
är tacksamma för all hjälp att nå ut så att det kommer folk på söndag, säger
Karin Fahlström från Beardshop.se
TID & PLATS:
Söndag 17/9 kl 10-18
Georges Klipp, Spånga Torg 23, Stockholm
DELTAGANDE BARBERARE
Cari Forsgren
George Maajoun
Nils Johannesson
Damian Menderos
Cilene Nätterö
Alex Menesse
Georgios Makris
Mehmet Gültekin
Miryam Rana
Jessica Dieno

För mer information om eventet, kontakta:
Karin Fahlström, Beardshop.se
070-685 45 44 | karin@beardshop.se
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