SuperWash Laundry Berbagi Kasih di HUT ke - 5

BERBAGI kasih, merupakan cara Super Wash Laundry [ SWL ] merayakan hari jadinya
yang ke-5. Dengan konsep tasyakuran yang dikemas dalam acara
roadshow
bakti sosial ke panti asuhan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesuai dengan hari
jadinya yang ke-5 kegiatan baksos ini di pusatkan di 5 panti asuhan dalam waktu yang berbeda,
dengan menyalurkan bantuan berupa sembako, Uang tunai, Peralatan sekolah dan makan
bersama penghuni panti.

Tim SWL mengawali Acara roadshow baksosnya pada hari jumat, 1 november 2013 lalu ke
panti Asuhan P. Diponegoro yang letaknya tidak jauh dari kantor pusat SWL dengan ditandai
penyerahan bantuan berupa sembako dan bantuan penunjang operasional lainnya.

Kunjungan berikutnya tim Superwash meluncur ke Yayasan Sayap Ibu yang kusus
menangani balita usia 0-5 th Cabang D.I Yogyakarta yang terletak di daerah Condong Catur.
Setelah puas bermain dengan anak anak panti dan foto bersama, dilanjutkan dengan
penyerahan bantuan berupa sembako dan bantuan penunjang operasional lainnya kepada
pihak yayasan.

Dihari yang sama, kunjungan dan penyerahan bantuan jatuh dipanti Sosial Tresna Wreda
(PTSW) yang dihuni 126 orang yang terdiri dari kakek kakek dan nenek nenek.

Sepekan dari hari jadi Superwash, Tim SWL melanjutkan roadshow baksosnya kembali ke
panti asuhan Al- fadhilah yang menampung sekitar 50 anak panti dan terakhir menuju Panti
Asuhan Nurul Haq yang terletak di Ringroad utara Yogyakarta. Di Kedua panti ini Tim
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Superwash mengadakan do’a bersama dan makan bersama dengan seluruh penghuni panti.

Didi Virdiansyah,selaku owner SWL menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah sebagai
ungkapan syukur 5 (lima) tahun berdirinya Franchise SWL dan salah satu wujud kepedulian S
WL&nbsp;
terhadap lingkungan sekitarnya, khususnya anak-anak yatim/piatu dan anak-anak kaum
dhuafa.

Diharapkan dengan kegiatan ini akan menambah rasa syukur dan kepedulian seluruh tim dan
manajemen kepada sesama dan semoga ke depan keluarga besar SWL semakin sukses,
berkembang, tercapai semua vis-misi, terwujud semua cita-cita dan harapan serta semakin
banyak mencetak wirausaha sukses, membuka lebih banyak lapangan kerja dan semakin
bermanfaat bagi lebih banyak orang, Amien...3x :-)
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