Arka Kobiet: Ararat 2012

Arka Kobiet: Ararat 2012 jest kolejnym projektem wyprawowym Stowarzyszenia Kilimandżaro, tym razem w
partnerstwie z Fundacją Centrum Promocji Kobiet. Fundacja dołącza do projektu w dwudziestolecie swojej
pracy na rzecz kobiet. Wyprawa ta symbolizuje pracę Fundacji we wspieraniu kobiet w ich dążeniu do zdobywania
kolejnych życiowych szczytów. Udział w nim zapowiedziały Anna Czerwińska - zdobywczyni Korony Ziemi oraz
Olga Bończyk - aktorka. Podróż ta stanowić będzie okazję do budowy kobiecych więzi międzypokoleniowych,
bowiem w skład grupy wchodzą 30, 40, 50 i 60-latki. Łączy nas to, że mamy w sobie dużo pozytywnej energii i
chęć zdobycia tej symbolicznej góry.
To kolejna niezwykła wyprawa zwykłych kobiet. Dla większości uczestniczek bez doświadczenia wysokogórskiego
to ogromny wysiłek, ale zagrzewa nas wiara w siłę kobiet i wzajemne wsparcie. Wierzymy, że marzenia należy
spełniać i dlatego wyzwania, które podejmujemy stają się możliwe do zrealizowania. Chcemy w ten sposób
zachęcić inne kobiety do aktywności i wyznaczania sobie celów pozornie nie do osiągnięcia.

Ararat od strony tureckiej fot. Wikipedia Commons

Zapraszamy do współpracy wszystkich z Państwa, którzy mogliby wesprzeć finansowo lub rzeczowo
nasz projekt.
W 2009 r. Stowarzyszenie Kilimandżaro zorganizowało wyprawę kobiecą na Kilimandżaro. Uczestniczkami były
„zwykłe kobiety”, które pokonały kryzys w życiu zawodowym i osobistym. We wrześniu 2009 r. trzynaście kobiet

w tym gość wyprawy - Małgorzata Foremniak - zdobyło Dach Afryki pokonując słabości i budując wiarę we
własne możliwości. Wejście stało się nie tylko sukcesem osobistym tej trzynastki, okazało się także wielkim
sukcesem medialnym dla samego Stowarzyszenia i promocji jego celów.
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