


Η νξγάλωζε Afrika Tikkun μεθίλεζε ην 1994 ωο κηα πξωηνβνπιία γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηωλ ηνπηθώλ θνηλωληώλ ηεο Ννηίνπ Αθξηθήο.  

Εκπλεπζηέο απηήο ηεο πξωηνβνπιίαο ήηαλ νη εμήο:  

Rabbi Cyril Harris Dr Bertie Lubner 

Τν 1995 ν Nelson Mandela – ηόηε Πξόεδξνο ηεο Ννηίνπ 

Αθξηθήο επηζθέθζεθε έλα από ηα πξώηα projects ζην 

Rieffontein. Επεξεάζηεθε ηόζν πνιύ από απηό πνπ είδε 

πνπ απνθάζηζε λα γίλεη ππνζηεξηθηήο, εζεινληηθά, ηεο 

Afrika Tikkun. 



• Η Afrika Tikkun επελδύεη ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ πγεία θαη ζηηο θνηλωληθέο ππεξεζίεο πξνο ηα παηδηά 

πνπ έρνπλ αλάγθε, ηνπο λένπο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο κέζα από Κνηλωληθά Κέληξα θαη ζηξαηεγηθέο 

ζπλεξγαζίεο.  

 

• Σηόρνο ηεο είλαη λα εληζρύεη ηηο θνηλόηεηεο ηεο Νόηηαο Αθξηθήο θαη λα εμειίζζεη ηηο λέεο γεληέο 

δίλνληαο ηα θαηάιιεια εθόδηα γηα ηελ αλάπηπμε παξαγωγηθώλ πνιηηώλ.  

 

• Απηό επηηπγράλεηαη κέζα από έλα Μνληέιν Οιηζηηθήο Αλάπηπμεο ην νπνίν βαζίδεηαη ζε 6 Κέληξα ηα 

νπνία ιεηηνπξγνύλ ζηα: Diepsloot, Orange Farm, Alexandra, Hillbrow ζην Johannesburg; Mfuleni θαη 

Delft ζην Cape).  

 

• Τν Μνληέιν ηεο Οιηζηηθήο Αλάπηπμεο έρεη ωο αθεηεξία ηνπ ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ θξνληίδα ηωλ 

βξεθώλ ελώ νινθιεξώλεηαη κε ηελ αλάπηπμε ρξήζηκωλ θαη παξαγωγηθώλ πνιηηώλ πξνο ηελ 

θνηλωλία. 



Γιατί triathlon? 

• Ο CEO ηεο Belron® Gary Lubner έιαβε από έλαλ θίιν ηνπ ζηα 40α γελέζιηα ηνπ κηα ζπλδξνκή κέινπο  

      γηα ην Trathlon Club  

• O Gary Lubner δηαγωλίζηεθε γηα πξώηε θνξά ζην triathlon ην 2001 

• Σηελ ζπλέρεηα πήξε κέξνο θαη ζην Triathlon πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Λνλδίλν ην 2002  

• Πείζεη εξγαδόκελνπο ηεο Belron® λα ζπκκεηέρνπλ θαη εθείλνη. 

• Ο αξηζκόο ηωλ εξγαδνκέλωλ κε ηα ρξόληα απμάλεηαη 

• Τν 2011 ήηαλ ε 10ε επέηεηνο κε ηελ ζπκκεηνρή πεξηζζόηεξωλ από 1000  

      εξγαδνκέλωλ 

 

Γιατί Afrika Tikkun? 

• Η Belron® ήζειε λα ππνζηεξίμεη κηα δηεζλή θηιαλζξωπηθή νξγάλωζε  

• Θεώξεζε ζεκαληηθό ην γεγνλόο όηη ε ζπγθεθξηκέλε νξγάλωζε δελ ιεηηνπξγνύζε ζε ρώξα πνπ ε Belron®  

      έρεη επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα 

• Ο Gary Lubner γλώξηδε ηελ Afrika Tikkun από ηελ ζπκκεηνρή ηεο νηθνγέλεηα ηνπ ζε απηή 

• Η Belron® ωο εηαηξία έρεη βαζηέο ξίδεο ζηελ Νόηηα Αθξηθή 



Belron® Triathlon & Afrika Tikkun 

• Τν 2014 απνηειεί ηελ 13ε ρξνληά πνπ ε Belron® ππνζηεξίδεη ηελ Afrika Tikkun κε ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζην 

Triathlon 

• Από ην 2002 έρνπκε ζπγθεληξώζεη πάλω από €4.6 εθαηνκκύξηα 

• Τα ρξήκαηα απηά έρνπλ βνεζήζεη ηελ Afrika Tikkun λα ζώζεη ηηο δωέο ρηιηάδωλ αλζξώπωλ  




