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Interflora.se och Tina Thörner skänker 10
000 kronor till barnhem i Bangui
Tina Thörner är Månadens gäst på Interflora.se under oktober, och väljer ett
barnhem i Centralafrikanska Republiken som mottagare av Interflora.se:s
gåva på 10 000 kronor.
Tina Thörner är oktobers Månadens gäst på Interflora.se. Den folkkära
kartläsaren och Let’s Dance-vinnaren berättar i en intervju om sitt stora
engagemang i ett barnhem i Bangui, Centralafrikanska Republiken:
- Mitt engagemang i barnhemmet uppkom tack vare att Maria Theresa, som
startat och driver barnhemmet, är av samma årgång som jag, 1966. Jag var i
landet för UNICEF:s räkning och fick då åka till barnhemmet och lära känna
henne och hennes visioner, och se hennes insatser för föräldralösa barn. Maria
Theresa bad om hjälp och jag lovade där och då att jag ska göra vad jag kan för
att hjälpa dem.
Interflora.se skänker därmed 10 000 kronor till barnhemmet i Bangui. Under
oktober månad säljs dessutom buketten Tina Thörner till förmån för
barnhemmet, då Interflora.se skänker ytterligare 10 kronor per såld bukett.

Månadens gäst är en ny kampanj på Interflora.se, där idrottsstjärnor, musiker
och andra välkända profiler varje månad får välja vilken hjälporganisation
Interflora.se ska skänka 10 000 kronor till. Kampanjen bygger på glädjen att
ge, eftersom gåvan är central i Interfloras verksamhet.

Interflora - The Flower Effect

Interfloras vision är att få fler att älska blommor – och varandra. Det är det vi
kallar The Flower Effect. Vi tror att det bästa sättet att visa känslor på är att
skicka blommor. För att leendet hos den som får blommor är så äkta. För att
blommor kan förvandla ett helt rum. För att de doftar gott. För att man blir lycklig
i själen av att ge.
Interflora startade sin resa 1923 när sex blomsterhandlare grundade Interflora i
Sverige och idag säljer vi Blommogram genom interflora.se och cirka 600
fristående blomsterbutiker.
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